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1INLEIDING

Duivendrechtse polder met zicht op de ArenA (foto: PNH)
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1.1   Aanleiding en doel
De periode 2007-2013 van het Investeringsbudget Landelijk 
Gebied (ILG) is over de helft. Een goed moment, vindt de 
gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vechtstreek, om met de 
regiobestuurders te bespreken wat ze vinden van het werk van 
de commissie en van de geleverde prestaties. Welke rol heeft 
de commissie de laatste jaren gehad en wat zijn de belang-
rijkste resultaten van haar bestuurlijke inspanningen? 
Hierover gaat deze brochure. 

1.2  Regeerakkoord
Bij het verschijnen van deze publicatie is nog niet goed 
duidelijk welke gevolgen het regeerakkoord van het kabinet-
Rutte (oktober 2010) heeft voor de ontwikkelingen in het 
landelijk gebied, en dan met name voor natuur en recreatie. 
Staatssecretaris Henk Bleker van ELI (Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie) kondigde in oktober 2010 een forse 
koerswijziging aan, onder andere een korting van 25 procent 
op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook liet hij weten een 
aantal investeringen te beëindigen, in het bijzonder de 
Robuuste Verbindingszones (RVZ’s) en Recreatie om de Stad (RodS) 
(zie hoofdstuk 5). 

1.3  Opzet en leeswijzer
Hoofdstuk 2 blikt terug op de periode 2007-2010. Verteld wordt 
met welke opdracht van Gedeputeerde Staten de gebieds-
commissie aan de slag ging en hoe ze haar adviesrol aan de 
provincie Noord-Holland heeft vormgegeven.

In hoofdstuk 3 staan de oorspronkelijke ambities, vastgelegd 
in het Uitvoeringsstrategieplan 2007-2013, en de feitelijke resultaten. 
Hoofdstuk 4 geeft per regio de uitvoerings resultaten en blikt 
voor uit op de jaren 2011-2013. In hoofdstuk 5 wordt er in 
bestuurlijke zin vooruitgeblikt. Onderwerpen die de revue 
passeren zijn de huidige evaluaties van het ILG door het Rijk 
en de provincie, de impact van het nieuwe regeer akkoord en 
de recente Statenverkiezingen (maart 2011).

Waar in de tekst ILG-gebiedscommissie of ILG-commissie 
staat, wordt de ILG-gebiedscommissie Amstel, Gooi en 
Vechtstreek bedoeld.
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2.1  Over het ILG
In 2007 draagt het Rijk de verantwoordelijkheid voor het landelijk gebied over aan de provincies. 
Met dit Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) komen er duidelijke afspraken over de doel-
stellingen die tot 2013 gelden voor het landschap, natuur, water, landbouw, recreatie en 
sociaaleconomische vitalisering van het platteland. Op hun beurt maken de provincies 
afspraken met de gemeenten, water schappen en andere partijen over de projecten en de 
benodigde financiering.

Regio’s
De provincie Noord-Holland geeft haar regio’s steeds zoveel mogelijk de gelegenheid om 
binnen de afgesproken kaders de projecten uit te voeren. Er zijn zeven ILG-regio’s die 
aansluiten bij de regionale identiteiten, bestaande samenwerkings verbanden en de grenzen 
van de waterschappen. Een van deze regio’s is Amstel, Gooi en Vechtstreek. 

Gebiedscommissies
Elke regio heeft een gebiedscommissie met een onafhankelijke voorzitter en een onder-
steunend gebiedsbureau. De leden van deze commissies zijn gemeenten, waterschappen, 
organisaties voor natuurbeheer, agrarische organisaties en recreatieschappen.

De gebiedscommissies adviseren Gedeputeerde Staten. Ze zorgen ervoor dat projecten worden 
aangejaagd en uitgevoerd, en waar mogelijk zorgen ze voor afstemming en synergie. De 
gebiedscommissies houden de voortgang in de gaten en lossen knelpunten op. Ook adviseren 
ze GS over oplossingen. 

2.2  De opdracht
In 2007 geven Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als opdracht aan de gebieds commissie 
Amstel, Gooi en Vechtstreek mee:

‘In het landelijk gebied van de regio een proces op gang brengen dat leidt tot initiatieven die bijdragen aan de 
realisatie van de rijks- en provinciale beleidsdoelen en versnelling van de uitvoering – en hierbij zo nodig een 
prioritering aangeven. Het is niet de taak van de commissie om nieuw beleid te ontwikkelen of zelf projecten uit te 
voeren, maar wel om de voortgang te monitoren/bij te sturen (waar mogelijk) en hierover aan GS te rapporteren.’

De specifieke deelvragen aan de commissie zijn:
•	 Advies	aan	GS	voor	het	Uitvoeringsprogramma 2007
•	 Advies	aan	GS	over	het	gebiedsoverstijgende	RodS-project	Amstelgroen
•	 Opstellen	programmering	voor	2008	en	adviseren	GS	hierover
•	 Het	opstellen	van	dit	Uitvoeringsstrategieplan (USP)
•	 	Advies	aan	GS	over	de	toekomst	van	de	landinrichtingsprojecten	‘nieuwe	stijl’;	voor	AGV	gaat	

het om de Vechtstreek en de Horstermeer
•	 Integratie	van	de	Groene Uitweg in de regio AGV
•	 	Bij	de	programmering	extra	aandacht	besteden	aan	de	sociaaleconomische	vitaliteit	van	

het landelijk gebied in AGV 
•	 	Bevorderen	van	draagvlak	voor	de	gebiedsprogramma’s	en	het	ontwikkelen	van	een	

communicatiestrategie voor de regio AGV
•	 Het	geven	van	een	verdere	invulling	aan	het	gebiedsbureau
•	 	Advies	aan	GS	(binnen	twee	jaar)	om	te	komen	tot	de	optimalisatie	van	de	aansturing	van	

de gebiedsontwikkeling en het verminderen van de bestuurlijke drukte in de regio AG



2.3  Invulling adviesrol
Hieronder staan de belangrijkste adviezen van de ILG-
gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vechtstreek aan GS 
van Noord-Holland in de jaren 2007 tot en met 2010. Voor 
een volledig overzicht van alle adviezen, inclusief 
resultaten, zie bijlage 1.

2.3.1  Adviezen 2007

•	 Uitvoeringsstrategieplan
Een van de belangrijkste opdrachten in 2007 is het maken 
van een Uitvoeringsstrategieplan (USP). Dit moet een over  zicht 
zijn van de beleidsdoelen (opgaven) voor de regio AGV en 
moet antwoord geven op de vraag hoe de commissie haar 
opdracht in de periode 2007-2013 wil uitvoeren (ambities 
en strategie), in feite gaat het dus om een meer jarenplan 
van aanpak.

•	 Gebiedscommissie	ziet	opdracht	breder
De commissie laat in haar Uitvoeringsstrategieplan weten 
dat ze meer dan een subsidieloket wil zijn. Het kan naar 
haar mening ook nodig zijn om uitspraken te doen en GS 
te adviseren over beleidsvelden die formeel niet onder het 
ILG vallen. Te denken valt aan ruimtelijke ordening, 
cultuurhistorie, water, gezondheid, en verkeer en vervoer. 
De commissie baseert zich vooral op de inbreng die ze 
krijgt van betrokken regionale partijen en ze houdt 
uiteraard rekening met de specifieke bevoegd heden en 
autonomie van de gemeenten. De commissie wil vooral 
aanjager zijn van de uitvoering van projecten. Op deze 
manier voert de commissie haar taak zo actief en 
integraal mogelijk uit. 

Adviezen	over	de	ILG-systematiek

•	 Toetsingskader	natuurprojecten	in	‘t	Gooi	
De commissie adviseert de provincie een specifiek toet-
singskader voor ’t Gooi op te stellen, omdat het niet 
duidelijk is welke natuurprojecten in ’t Gooi in aan-
merking komen voor subsidie. Dit advies leidt ertoe dat 
de provincie een specifiek toetsingskader voor ‘t Gooi 
opstelt, dat aangeeft voor welke (onderdelen van) 
ecologische verbindingszones provinciale subsidie 
mogelijk is.

•	 	Voorbereiding	ook	financieren	vanuit	ILG-budget	
(bestekvoorbereiding)	

De commissie adviseert om het mogelijk te maken ook 
ILG-budget in te zetten bij de voorbereiding van projecten. 
Naar aanleiding van dit advies kunnen in specifieke 
gevallen ook de concrete voorbereidingskosten (bestek-
voorbereiding) vanuit de ILG-middelen gefinancierd 
worden. Als het project tot uitvoering komt, kunnen deze 
kosten in de projectaanmelding worden meegenomen. 
Dit wordt per geval afgewogen.

•	 Ontschotting	ILG-budgetten
De commissie adviseert om het ILG-budget zo min 
mogelijk te labelen. Dit ontschotten gebeurt inmiddels 
vooral bij de provinciale budgetverdeling. Op rijksniveau 
is er nog steeds een strikte scheiding tussen bijvoorbeeld 
de budgetten voor de EHS en RodS.

Adviezen	over	gebiedsprogramma’s

•	 Amstelgroen
De commissie adviseert het thema recreatie breder te 
benaderen dan alleen de RodS-hectaren vlakgroen. Ze ziet 
in recreatieve verbindingen en de koppeling van recreatie 
aan zorg, gezondheid en beweging een meerwaarde. Het 
advies leidt mede tot aanpassingen in het project Amstel-
groen, zoals het meer inzetten op recreatieve verbindingen 
(paden) dan op vlakgroen.

•	 Vechtstreek
GS neemt het advies van de ILG-commissie over om de 
Landinrichtingscommissie Vechtstreek per direct op te 
heffen en de bestuurlijke afstemming via de ILG-
commissie te laten lopen.

Met deze activiteiten geeft de commissie al in het eerste 
jaar antwoord op de eerste vijf deelvragen van GS.

2.3.2  Adviezen 2008

•	 	Integratie	gebiedsprogramma	Groene	Uitweg	in	
werkwijze	ILG-AGV

Vanaf begin 2007 verloopt de integratie van de bestuur lijke 
kerngroep Groene Uitweg met de dan nieuw ingestelde 
ILG-gebiedscommissie AGV soepel en geleidelijk. Dit is 
mogelijk doordat de meeste leden van de kerngroep ook 
deel uitmaken van de ILG-commissie. Beide hebben 
dezelfde voorzitter, Frans Evers. Vanaf begin 2009 is de 
kerngroep een subcommissie van de ILG-commissie.

•	 	Bevorderen	draagvlak	in	de	regio	en	communicatie
Dat de commissie zelf geen projecten uitvoert, past hele-
maal in de opdracht van GS. Wel initieert ze gebieds-
bijeenkomsten om het draagvlak te bevorderen. Het 
verder brengen, uitvoeren en openen van een project 
gebeurt door een andere partij. Ook zorgt de commissie 
voor jaarlijkse projectstartdagen, legt ze werkbezoeken af 
en verspreidt ze regelmatig een e-mailnieuwsbrief. 
Een groot succes is een aansprekend informatiepaneel 
over de ILG-regio AGV dat op veel plaatsen – onder andere 
in bijna alle vijftien gemeenten – en tijdens bijeen komsten 
wordt opgesteld.
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•	 	Ontwikkeling	gebiedsbureau	AGV
De ILG-commissie wordt ondersteund door een gebieds-
bureau, bestaande uit de gebiedscoördinator van de 
provincie, de gebiedsmakelaar van de Dienst Landelijk 
Gebied (DLG) en de secretarieel/administratieve kracht 
van	de	provincie.	Gezien	de	grootte	en	complexiteit	van	de	
ILG-opgaven in AGV — de grootste regio van Noord-
Holland	—	vult	de	DLG	dit	structureel	aan	met	een	extra	
inzet. Incidenteel zijn er andere partijen bij betrokken. 
Het gebiedsbureau is het loket in de regio, gevestigd in het 
Muizenfort in Muiden. Het gebiedsbureau ontwikkelt zich 
vanaf 2008 steeds verder, van adviserend naar initiërend 
voor de gebiedsprocessen in de regio. Het gebiedsbureau 
brengt partijen vaak bij elkaar om de basis te leggen voor 
adviezen, die na bespreking en aanpassing in de com-
missie aan GS worden aangeboden. 

Adviezen	over	ILG-programma’s
De commissie adviseert GS in 2008 ook over de Kavelruil 
Noordelijke Vechtstreek, mogelijke grondaankopen in de 
Amstel/Diemerscheg, het ILG-Uitvoeringsprogramma AGV 
2009, de inrichting van de Horstermeerpolder en Natura 
2000 voor het Naardermeer/Oostelijke Vecht plassen (zie 
hoofdstuk 4 voor de resultaten per regio).

Landschapstoets: 
Met het indienen van het Uitvoeringsprogramma 2009 laat de 
commissie voor het eerst vooraf een grove toets op land-
schappelijke aspecten uitvoeren. Dit gebeurt op basis van 
een Landschapskader dat de commissie heeft opgesteld aan 
de hand van de provinciale leidraad Landschap. Bij de 
definitieve subsidieaanvraag wordt hier dan nog verder 
naar gekeken. Deze werkwijze wordt in 2009 en 2010 
voortgezet.

Hiermee heeft de commissie in 2008 aan alle deelvragen 
van GS invulling gegeven.

2.3.4  Adviezen 2009

•	 Verminderen	bestuurlijke	drukte	binnen	de	regio
In 2009 adviseert de commissie om voor het landelijk 
AGV-gebied, de ILG-commissie het centrale besluit-
vormings- en adviesorgaan naar GS te laten zijn. Om dit 

goed te laten werken wordt een aantal subcommissie 
ingesteld: Groene Uitweg, Natuurboulevard IJmeer en Binnen-
doorvaartverbinding Muiden-Naarden. Hiernaast krijgen GS 
het advies om enkele bestuurlijke overleg structuren 
direct of op termijn op te heffen en/of in elkaar op te laten 
gaan (zie hierna per deelregio).

Een besluit hierover neemt GS naar verwachting als 
vervolg op de evaluatie van de ILG-structuur (2010) en 
mogelijke aanpassingen in 2011 (zie ook hoofdstuk 5).

•	 Concept	Natuurbeheerplan	AGV
De commissie kan hierover geen compleet advies geven 
omdat er nog veel open einden in het plan zitten. Voor een 
groot aantal gebieden heeft de provincie op dat moment 
namelijk het natuurdoeltype nog niet bepaald. Dit maakt 
het aanvragen van beheersubsidie lastig, zo niet onmogelijk. 
De commissie geeft dit aan GS mee en aan een oplossing 
wordt gewerkt.

•	 Herijking	EHS
Het doel van de herijking EHS is het tijdig (eind 2018) 
behalen van de met het Rijk afgesproken prestaties, met 
hetzelfde rijksbudget en zonder verlies van (natuur)kwa-
liteit. In dit jaar adviseert de commissie GS om terug-
houdend te zijn met grote herbegrenzingen en om de 
herijking te bezien in het licht van andere processen per 
gebied. Ook adviseert ze de gebiedspartners hier nauw bij 
te betrekken, bijvoorbeeld in de Horstermeerpolder en Ster 
van Loosdrecht. 

•	 	Structuurvisie	2040	en	Ontwerpvisie	Landelijk	
Gebied

De commissie vraagt in 2009 aandacht voor de gover-
nance-vraag: wie stuurt er en heeft de regie in het 
landelijk gebied? De commissie kan zich goed vinden in 
de hoofdlijnen van de Ontwerpvisie Landelijk Gebied. Hier naast 
vraagt ze aandacht voor het goed borgen van structuur-
verbeteringen van de landbouw en het verbeteren van de 
recreatieve verbindingen, onder andere door knoop-
punten en transferia. 

2.3.5  Adviezen 2010

•	 Meerjarenprogramma’s	AGV
In oktober 2010 biedt de commissie GS vier integrale 
meer jarenprogramma’s voor de periode 2011-2013 aan. 
Hierdoor kan er meer gebiedsgericht en integraler 
gewerkt worden, met eenvoudigere procedures (zie verder 
hoofdstuk 4). 

•	 Ecologische	Verbindingszones
De commissie verzoekt de provincie om samen met orga-
nisaties voor natuurbeheer concrete inrichtingseisen op te 
stellen voor de ecologische verbindingszones. Ook vraagt 
ze duidelijk te maken welke financierings mogelijkheden 
de provincie hiervoor heeft, inclusief die voor beheer.
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Het regioloket van het gebiedsbureau AGV in het 
Muizenfort, Muiden (Foto: DLG/PNH)



•	 Evaluatie	ILG-structuur
Voor de provinciale evaluatie van het ILG wordt de voor-
zitter van de ILG-commissie geïnterviewd door de werk-
groep van de provincie die het evaluatierapport opstelt voor 
GS. Ook de leden dragen eraan bij. In haar september-
vergadering bespreekt de commissie de aanbevelingen van 
de ILG-evaluatie van de provincie en in oktober adviseert ze 
GS hierover. De commissie meent dat het te veel een struc-
tuurdiscussie is die voorbij gaat aan de echte knelpunten, 
zoals de werkwijze binnen de provincie en de manier 
waarop de provincie grond verwerft. 

OVER HET GEBIED
De ILG-regio AGV bestaat uit Amstelland, de Vecht-
streek en ‘t Gooi, drie verschillende gebieden met 
verschillende opgaven voor het landelijk gebied. Voor 
de Vechtstreek is er al veel werk verricht in het pro-

gramma de Groene Uitweg. Daar is de implementatie 
van dit programma de belangrijkste opgave. In ‘t Gooi 
is het Goois Natuurreservaat een belangrijke motor 
voor nieuwe ideeën. Extra aandacht verdienen 
Amstelland en de stadsranden van Amsterdam: het 
agrarisch-recreatief landschap in combinatie met 
water en natuur moet een grotere betekenis krijgen 
voor de stadsbewoners. 

Het ILG-gebied Amstel, Gooi en Vechtstreek heeft een 
oppervlakte van circa 41.000 ha. Hiervan bestaat ruim 
14.000 ha uit bebouwing en infrastructuur, 5.500 ha 
uit water, 6.300 ha uit bos, natuur en recreatie-
terreinen, en 15.000 ha uit agrarische gronden. Van  
de laatste is 83 procent grasland. Het gebied omvat de 
gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouderamstel, 
Diemen, Uithoorn, een deel van Aalsmeer, Weesp, 
Muiden, Wijdemeren, Naarden, Hilversum, Laren, 
Bussum, Huizen en Blaricum. Er wonen ongeveer  
1 miljoen mensen.
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3ILG-DOELEN:  
AmBITIE, RESULTATEN, pROGNOSE
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3.1  Opgaven en ambities
In het Uitvoeringsstrategieplan 2007-2013 staan de ILG-opgaven 
voor Amstel, Gooi en Vechtstreek en de ambities van de 
gebiedscommissie voor deze periode:
1  Het programmatische deel beschrijft de opgaven die 

meegegeven zijn in de bestuursovereenkomst tussen 
het Rijk en de provincie. Het gaat om natuur (EHS), 
Recreatie om de Stad (RodS), verdrogingsbestrijding 
(TOP), landbouw, landschap (Hollandse Waterlinie, 
Stelling van Amsterdam en Groene Hart) en water-
kwaliteitsverbetering (KRW). De provincie heeft deze 
opgaven aangevuld met ecologische verbindingszones 
en sociaaleconomische vitalisering (SEV). Specifiek 
voor de Vechtstreek zijn nog doelstellingen benoemd 
vanuit de Groene Uitweg.

2  Hiernaast de aanvullende ambities van de ILG-commissie, 
zowel inhoudelijk als voor de werkwijze. 

OpGAVEN UITVOEREN
De budgetten (rijks- en provinciaal) voor de opgaven 
zijn samengevoegd. Het geld is op verschillende 
manieren beschikbaar:

•	 	Grote	opgaven	EHS	en	RodS	zijn	vanuit	de	provincie,	
of in opdracht van de provincie door DLG uit gevoerd, 
zo mogelijk in combinatie met andere opgaven 
zoals waterberging. Dit zijn de integrale projecten. 
AGV werkt in deze periode aan circa 25 tot 30 van 
deze integrale projecten. De finan ciering is recht-
streeks, vanuit de provincie of DLG, al dan niet met 
bijdragen van derden. De ILG-commis sie heeft de 
uitvoering aangejaagd. 

•	 	Kleinere	ILG-doelen,	zoals	sociaaleconomische	
vitalisering, landschap en ecologische verbindings-
zones zijn voornamelijk door de streek uitgevoerd. 
De provincie stimuleert dit met subsidies. De ILG-
commissie toetste en adviseerde GS over het al dan 
niet financieren van de ingediende projecten. Van 
2007-2010 zijn er 95 projecten aangemeld en door 
de ILG-commissie voorgedragen aan GS.

Voortgang meten 
De doelstellingen EHS en RodS zijn vooraf gedefinieerd 
en meetbaar – in hectares. Dit geldt ook voor de 
ecologische verbindingszones – in kilometers – en voor 
een aantal doelen van de Groene Uitweg: de vooraf 
bepaalde resultaten zoals fietsbruggen, vaarroutes, 
fiets- en wandelpaden. Overige doelstellingen zijn 
vooraf niet duidelijk gedefinieerd en soms ontbreekt 
ook een eenheid om de voortgang te meten. Wanneer 
de resultaten niet meetbaar zijn, wordt er volstaan 
met het noemen van de uitgevoerde projecten voor 
het betreffende doel.

3.2  Resultaten per ILG-doel
Om de voortgang goed zichtbaar te maken, geeft dit 
hoofdstuk per opgave:
•	 	Taak:	wat	is	de	situatie	in	2006,	wat	moet	er	dan	

worden bereikt?
•	 	Resultaten:	wat	wordt	er	tussen	2007	en	2010	uit-

gevoerd?
•	 	Prognose:	wat	moet	er	in	de	periode	2011-2013	

gebeuren, uitgaande van de beschikbare budgetten 
(bestuursovereenkomst, Groene Uitweg, cofinan-
ciering).

•	 	Aanvullende	ambitie	van	de	ILG-commissie	en	
resultaten.

3.2.1  Natuur

Opgave,	resultaten,	prognose
Bij de herijking zijn de Horstermeerpolder en de Groene 
Ruggengraat begrensd, waarna de opgave ruim 
2.600 hec tare is. Via de Landinrichting Amstelland en de Derde 
Landinrichtingsmodule Vechtstreek realiseerde DLG, in 
opdracht van de provincie Noord-Holland, hier van ruim 
500 hectare. In de vier uitvoerings programma’s 2011-2013 
die de ILG-commissie eind 2010 GS heeft aan geboden, 
staan maatregelen en projecten om in de komende drie 
jaar nog 773 ha EHS uit te voeren.

Ambitie	ILG-commissie
De commissie wil dat er meer budget voor het beheer van 
bestaande natuur komt. Ook heeft ze GS geadviseerd om 

12 | 

EHS

he
ct

ar
e

resultaat
2007-2010

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
prognose
2011-2013

opgave
2006

530

773

2675



de projecten voor ontsnippering uit het EHS-budget te 
bekostigen. 

In het eerste punt heeft de provincie gedeeltelijk voorzien 
door de nieuwe Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Het 
tweede advies bleef een knelpunt. Deels wordt dit opgelost 
door een landelijk budget voor ontsnipperings projecten 
(MJPO). Ook stelde GS eind 2010 een TWINH-bedrag van 
7 miljoen euro beschikbaar voor ecologische verbindings-
zones in de hele provincie, in het bijzonder 1 miljoen euro 
voor de Groene Schakel bij Hilversum.

HORSTERmEERpOLDER 
De Horstermeerpolder is onderdeel van het Vecht-
plassengebied. Het is een cirkelvormige polder — 
oppervlakte 620 hectare — met in het midden 
ongeveer 1000 woningen en 100 bedrijven. Daar-
omheen is er agrarisch en natuurgebied. De natuur in 
het Vechtplassengebied stond onder druk en er waren 
waterproblemen. Zo was er bij hevige regenval onvol-
doende ruimte om water op te slaan. Daarom wil de 
provincie hier samen met andere partijen water-
berging creëren, gecombineerd met natuuront-
wikkeling. Voorop staat dat bewoners en bedrijven 
zonder schade in de polder kunnen blijven wonen en 
werken.

In 2008 stelde de Adviescommissie Horstermeerpolder 
op verzoek van GS een basisplan voor deze polder op. 
Het gaat over de aanleg van drie natuurgebieden, die 
tegelijkertijd bedoeld zijn om een aantal water-
problemen op te lossen: te veel water bij hevige 
regenval, te weinig water vooral in de zomer waardoor 
er verdroging optreedt, en een waterkwaliteit die te 
wensen overlaat. Ook moeten de natuurgebieden de 
kwaliteit van het woon- en werkmilieu in de polder 
behouden en ruimte scheppen voor economisch duur-
zame landbouw, met behoud van het open landschap 
en koeien in de wei. 

De ontwikkeling van de Horstermeerpolder is een 
langlopend project waarbij veel verschillende belangen 
spelen. De provincie werkt daarom nauw samen  met 
de land- en tuinbouworganisatie, de agrarische natuur-
vereniging, bewoners en onder nemers, de vereniging 
Natuurmonumenten, het hoogheemraadschap en de 
gemeente Wijdemeren.

Het plan van de adviescommissie wordt in de komende 
periode verder uitgewerkt. De provincie gaat hierbij 
zorgvuldig te werk en wil alle belanghebbende partijen 
bij het vervolg betrekken. Een belangrijke voorwaarde 
is dat er geen schade ontstaat door vernatting. Het 
onderzoek en de uitvoering worden daarom door een 
wetenschappelijke commissie begeleid. In het vervolg-
proces moet een aantal formele besluiten worden 
genomen. De provincie moet de grenzen van het 
nieuwe natuurgebied vaststellen, het waterschap 
moet een peilbesluit nemen en de gemeente moet het 
bestemmingsplan aanpassen. In de tussentijd wordt 
het huidige waterbeheer niet gewijzigd.

Gerard Korrel, lid ILG-gebiedscommissie AGV
‘De Horstermeer is een polder met een zeer ingewikkelde 
bodemopbouw waarin veel waterdoelen gerealiseerd moeten 
worden, zonder dat dit leidt tot onaanvaardbare risico’s voor 
de direct betrokkenen.’

3.2.2  Recreatie

Opgave,	resultaten,	prognose
De RodS-opgave in 2006 in Amstel, Gooi en Vechtstreek is 
574 hectare, verdeeld over de projecten Bloemendaler polder, 
Amstelgroen en Diemerbos. Hiervan heeft DLG ongeveer 60 ha 
gerealiseerd via de Landinrichtingsmodule Vecht streek, een 
uitbreiding op het Diemerbos (Gemeenschaps polder Oost). In 
de Uitvoeringsprogramma’s Amstelscheg en Noordelijke Vechtstreek 
2011-2013 die de ILG-commissie in december 2010 aanbood, 
staan maatregelen en projecten waarmee in de komende 
drie jaar nog circa 185 ha RodS kan worden uitgevoerd. 

In het Fiets- en wandelpadenplan Gooi en Vechtstreek zijn enkele 
fietsbruggen en 80 km aan recreatieve paden opgenomen. 
In 2007 was de restopgave ongeveer 50 km. Tussen 2007-
2010 is er 6 km fietspad aangelegd via de Tweede en Derde 
Module Vechtstreek en de Natuur boulevard. Ook zijn er twee 
fietsbruggen aangelegd: één door RWS over het 
Amsterdam-Rijnkanaal	bij	Maxis,	en	één	in	opdracht	van	
de provincie bij Zuidereinde. In de Oostelijke Vechtplassen 
staat er nog circa 6 km aan wandelpaden gepland in de 
periode 2011-2013.

Ambitie	ILG-commissie
De commissie wil een bredere benadering van het thema 
recreatie dan alleen de RodS-hectaren vlakgroen. Juist in 
recreatieve verbindingen en het koppelen van recreatie 
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aan zorg, gezondheid en beweging ziet de commissie een 
meerwaarde. Ze vindt het een knelpunt dat sterke initia-
tiefnemers voor de aanleg en het beheer van recreatieve 
verbindingen vaak ontbreken.

De ambitie voor RodS leidt mede tot plannen voor het 
Zorglandgoed Klarenbeek (zie ook bij Amstelland) en het in gang 
zetten van plannen voor een groot aantal recreatieve 
fiets-, wandel- en vaarverbindingen — met name in het 
Uitvoeringsprogramma Amstelscheg 2011-2013. Het probleem van 
de ontbrekende initiatiefnemers wordt deels opgelost 
doordat er — op advies van de com missie — sinds begin 
2009 een programmamanager van de provincie en twee 
regionale recreatiemakelaars werken aan het uitvoeren 
van initiatieven voor recreatieve ver bindingen binnen 
AGV. Ondanks deze goede constructie blijft het vinden 
van een definitieve beheerder van een opgeleverd project 
vaak ingewikkeld.

RECREATIEVE ROUTENETwERKEN
De provincie constateert in haar agenda Recreatie en 
Toerisme 2008–2011 een toenemende behoefte aan 
recreatiemogelijkheden. Ze wil op haar grondgebied 
een knelpuntenvrij en samenhangend netwerk van 
fiets- en wandelpaden. Voor recreatieve vaar verbin-
dingen handhaaft de provincie haar positie als belang-
rijkste watersportprovincie. Recreatie en toerisme 

dragen in belangrijke mate bij aan de Noord-Hollandse 
economie en de leefbaarheid van het platteland. 

De ILG-commissie AGV onderschrijft deze uitgangs-
punten, maar onderstreept ook het belang van klein-
schalige steunpunten en voorzieningen. Een intensie-
ver en flexibeler gebruik van routes kan worden 
vergroot door ze meer bekendheid te geven en door 
het mogelijk te maken om van route ‘over te stappen’. 

Om te zorgen voor een samenhangend netwerk van 
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kleinschalige steunpunten en verbindingen, geeft de 
commissie in 2008 opdracht om ideeën en plannen 
voor een recreatief routenetwerk te inventariseren.  
De projecten die hieruit naar voren komen, zijn in 2009 
met nog te ontwikkelen recreatiepunten opgenomen 
in een programma met een prioriteitstelling. De ILG-
commissie houdt jaarlijks een impuls- en netwerk-
bijeenkomst rond dit thema. Om de projecten aan te 
jagen, zijn er in 2009 twee recreatiemakelaars 
gekomen die moeten inspringen bij knelpunten. 

Resultaten
Resultaten van het programma zijn: 
•	 Opening	Maxis-brug
•	  Stadszigt, een informatie- en startpunt voor wandel-

routes rond het Naardermeer
•	  Bezoekerscentrum ’s Graveland is bijna gereed
•	 	24	km	aan	recreatieve	routes	als	onderdeel	van	het	

Fiets- en wandelpadenplan Noordelijk Vechtstreek, waar-
onder langs de Diemerzeedijk en tussen Weesp en 
Muiden

•	 	Het	traject	tussen	Diemerzeedijk	en	Muiden	
(onderdeel van de Natuurboulevard) is bijna klaar

•	 	De	provincie	was	trekker	van	de	Natuurverbinding 
Naardermeer-Ankeveense plassen; dit miljoenen project 
is nu in de fase van feitelijke uitvoering

•	 	De	ILG-commissie	gaf	impulsen	aan	de	ontwikkeling	
van het Rondje Naardermeer

Ruud Grondel, lid ILG-gebiedscommissie AGV 
‘Veel projecten uit het recreatief routenetwerk blijven op de 
plank liggen. Dit komt doordat er geen trekkers zijn, maar 
ook door de verschillende behoeften van ondernemers en door 
de vierjaarlijkse wisselingen in de bestuurswacht. Daarom 
blijft het noodzakelijk dat de commissie haar rol als initiator 
en aanjager oppakt en voortzet. Hierbij hebben de recreatie-
makelaars een belangrijke rol. Liefst moeten gemeenten of 
mensen uit het gebied deze aanjaagfunctie vervullen.’ 

3.2.3  Verdrogingsbestrijding

Opgave,	resultaten,	prognose
Zowel het Naardermeergebied (1.152 ha) als de Oostelijke 
Vechtplassen (4.839 ha) zijn aangewezen voor verdrogings-
bestrijding. Vooral de inrichting van 365 ha EHS in deze 
gebieden heeft bijgedragen aan die verdrogingsbestrijding. 
De geplande EHS in het Uitvoeringsprogramma 2011-2013 en een 
aantal waterprojecten (vooral in Ster en Zodden), zorgen 
nog eens voor ongeveer 3.000 ha verdrogings bestrijding. 
De resterende bestrijding is grotendeels afhankelijk van 
grondverwerving en uitvoering van de plannen in de 
Horstermeerpolder.

3.2.4  Landbouw

Opgave,	resultaten,	prognose
De hele provincie heeft in 2007 een taakstelling van 
9.369 ha aan kavelruilen. Deze is niet verder uitgesplitst. 
Het USP ambieert in de periode 2007-2013 700 ha kavel-
ruil. Dit is gemiddeld 100 ha per jaar. Er vindt in 2008 
echter slechts één kavelruil plaats: 50 ha Keverdijk. Wel is 
de Planmatige kavelruil Noordelijke Vechtstreek voor bereid voor 
600 ha kavelruil en structuurverbetering in een gebied 
van 2.500 ha. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er 
drie bedrijven worden verplaatst en dat de overheidsgrond 
op	een	flexibele	manier	in	de	ruilingen	zou	kunnen	
meedoen, inclusief de Grondbankregeling uit het GS-besluit 
2008.

In het USP staat ook dat er van 2007-2013 twintig tot 
dertig  agrarische bedrijven nieuwe verbredings-
activiteiten uitvoeren. Vooral dankzij de inzet van de 
Coördinator Verbrede landbouw en de Agrariërregeling Groene 
Uitweg lijkt dit haalbaar.
Vanaf 2009 kunnen agrariërs via de Regeling Bereik baarheid 
en Bewerkbaarheid subsidie aanvragen, bijvoorbeeld voor de 
aanleg van kavelpaden en dammen.

Ambitie	ILG-commissie
De regio AGV bestaat voor een belangrijk deel uit agra-
rische gronden, vooral in Amstelland en de Vechtstreek. 
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Daarom vindt de commissie al begin 2007 dat structuur-
verbeteringen van de landbouw een hoge prioriteit 
hebben en dat de agrariërs daar structureel en duurzaam 
moeten investeren, waar nodig met hulp van de overheid. 
Kort gezegd, de commissie zet in op schaalvergroting en/
of verbreding van activiteiten door agrariërs. 

Resultaten	ambitie	ILG-commissie
Mede op advies en door inzet van de commissie leidt dit 
onder andere tot:
•	 	Het	project	Kavelruil Noordelijke Vechtstreek en inzet 

hiervoor van BBL-gronden.
•	 	Het	aanstellen	van	een	Gebiedscoördinator Verbrede 

Landbouw, die de agrariërs adviseert bij hun mogelijk-
heden – breder dan alleen het Groene Uitweg-gebied 
(zie ook bij SEV).

•	  Regeling Bewerkbaarheid en bereikbaarheid ten laste van 
het Groene Hart-budget. Het gaat hier om een sub-
sidie regeling voor kleine verbeteringswerken zoals 
kavelpaden en dammen.

•	 	De	Leidraad Verbrede landbouw voor heel AGV, het 
initiatief hiervoor komt vanuit de Groene Uitweg: in de 
leidraad krijgen gemeenten kaders en adviezen hoe 
ze verbredingsvoorstellen van agrariërs planologisch 
beter mogelijk kunnen maken.

KAVELRUIL NOORDELIJKE VECHTSTREEK
In de Noordelijke Vechtstreek gaat de versterking van 
de agrarische structuur hand in hand met het behoud 
van de natuur en het weidelandschap. Er moet in dit 
gebied 600 hectare agrarische structuur komen en 
70 hectare EHS. Er worden vier kavelruilplannen 
opgesteld, met de bedoeling goede agrarische 
ondernemers in het gebied te behouden die zorgen 
voor het openhouden van het weidelandschap, met 
koeien in de wei.
 
Door kavels te ruilen en samen te voegen, kunnen 
betere gebruikseenheden worden gemaakt: huis-
kavels worden vergroot en veldkavels samengevoegd. 
Een belangrijk effect is dat boeren minder afstand 
hoeven af te leggen om hun eigen grond te bereiken. 
Hierdoor wordt de bedrijfsvoering efficiënter en zijn er 
minder kosten. Een bijkomend voordeel is dat dit zorgt 
voor minder landbouwverkeer op de openbare weg.
 
Stukken natuur van agrariërs rond het Naardermeer 
worden geruild met stukken landbouwgrond buiten 
dit gebied. Ook krijgen de agrariërs de mogelijkheid 
grond van de overheid kopen om uit te breiden of 
langjarig te pachten. Zo komt er rond het Naarder-
meer extra ruimte voor natuur.
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Albert Hooijer, lid gebiedscommissie
‘Vergroten van huiskavels is de beste garantie voor het 
behoud van koeien in de wei en het open weidelandschap. 
Met de integrale aanpak van dit project worden alle doelen op 
het gebied van landbouw, recreatie en natuur gestimuleerd.’

3.2.5  Landschap

Opgaven,	resultaten,	prognose
Grote delen van de ILG-regio AGV zijn onderdeel van  
een Nationaal Landschap: het Groene Hart, de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. 
Vanuit de Groene Uitweg is 8,1 miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor de Stelling van Amsterdam en de Hollandse 
Waterlinie. Inmiddels is circa 3.5 miljoen hiervan besteed 
aan diverse projecten. De grootste bijdrage was voor de 
restauratie van Fort Pampus en de inrichting van Pampus 
als bezoekerscentrum voor de Stelling van Amsterdam.  
In de komende jaren staat onder meer op het programma: 
het opknappen van de wallen en de omgeving van de 
West batterij in Muiden, het reconstrueren van de 
Schansen in Weesp, het geschikt maken van Fort 
Uitermeer als pleisterplaats, het restaureren van Fort 
Kijkuit en het veiligstellen van de Schootsvelden van 
Naarden.

Ambitie	ILG-commissie
Al bij aanvang van haar werkzaamheden heeft de com-
missie zich ten doel gesteld de verrommeling van het 
landelijk gebied tegen te gaan. Op haar initiatief wordt 
een toetsingskader voor projecten opgesteld, op basis van 
het door de provincie opgestelde beleidskader Landschap en 
Cultuurhistorie. Getoetst wordt of een project binnen het 
bestaande landschappelijke beeld past. Het is uit eindelijk 
aan de gemeente om wel of geen r.o.-vergunning af te 
geven, maar bij een negatief advies van de ILG-commissie 
kan dit betekenen dat er geen ILG-subsidie wordt 
gegeven.

3.2.6  water

Ambitie	ILG-commissie	
De commissie koppelt de waterbergingsopgaven zoveel 
mogelijk aan andere functies binnen het ILG, met name 
aan de EHS en RodS (USP).

Hieraan wordt binnen de projecten Amstelgroen en 
Horstermeerpolder gewerkt. In het zeer waterrijke Vecht-
plassengebied moeten de KRW-maatregelen (Kaderricht lijn 
Water) ook flink bijdragen aan het behalen van de Natura	
2000-doelstellingen, de commissie adviseert hierin via 
de Klankbordgroep Natura 2000, in feite rechtstreeks aan GS 
(zie verder de behandeling per regio).
 
3.2.7  Sociaaleconomische vitalisering

Ambitie	ILG-commissie	
De commissie vindt dat ook kleine subsidieaanvragen 
mogelijk moeten zijn. In het Uitvoeringsstrategieplan ligt de 
grens op minimaal 100.000 euro. Dit is vooral een knel-
punt voor agrariërs die hun bedrijf willen verbreden (zie 
ook het thema landbouw). 

Resultaten	
Vanaf 2009 verlaat de provincie deze grens: ook de 
kleinere projecten — onder een ton subsidie — worden 
mogelijk. Bovendien zet de commissie in op educatie- en 
recreatieprojecten ten laste van het provinciale SEV-budget.
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LEIDRAAD VERBREDE LANDBOUw:  
GEREEDSCHApSKIST VOOR  
GEmEENTEN
Een doelstelling van de Groene Uitweg is het behoud van 
het Nederlandse cultuurlandschap mét koeien in de 
wei. Uiteraard spelen agrariërs hierbij een belang rijke 
rol: zij moeten hun bedrijf wel kunnen voort zetten. 
Daar zet de provincie zich voor in. Ze versterkt boeren-
bedrijven door betere verkaveling en verbreding van 
de bedrijven te stimuleren. Met de Bedrijfsregeling 
Agrariërs kunnen agrariërs hun weilanden beter toe-
gankelijk maken voor vee en machines. Een gebieds-
coördinator helpt ze bij het uitbreiden van hun 
activiteiten op de boerderij. 

Verbreding
Steeds meer agrariërs beginnen naast hun reguliere 
agrarische werkzaamheden andere activiteiten, zoals 
logies-ontbijt, verkoop van streekproducten of kinder-
opvang. Door te verbreden kunnen deze ondernemers 
extra inkomsten genereren en komen ze tegemoet 
aan de vraag van toeristen en burgers naar recreatie- 
en verblijfsmogelijkheden, streekproducten en zorg-
mogelijkheden op het platteland. 
In de praktijk lopen boeren tegen beleidsregels en 
wet telijke kaders aan die het uitbreiden van hun 
boerenbedrijf moeilijk maken. Gemeenten zijn er vaak 
huiverig voor: ze zijn er onbekend mee en soms bang 
voor precedentwerking. 
De Agrarische Natuurvereniging Vechtvallei en LTO-
Noord afdeling Gooi & Vechtstreek hebben de leidraad 
Verbrede Landbouw en Vrijkomende Agrarische Bebouwing 
ontwikkeld. De ILG-gebiedscommissie omarmt dit 
initiatief en ondersteunt de ontwikkeling ervan. De 
gemeenten uit de regio leveren input en zijn klankbord. 
De totstandkoming wordt begeleid door een 
werkgroep. Naast de initiatiefnemers maken ook de 
provincie, de Taskforce Multifunctionele Landbouw, 
ISW en adviesbureau RBOI deel uit van deze werkgroep. 

De Leidraad
De Leidraad Verbrede Landbouw staat vol voorbeelden en 
handreikingen die gemeenten kunnen benutten om 
praktisch beleid te ontwikkelen, onder andere hoe 
gemeenten verbrede landbouw in hun structuurvisie 
en/of bestemmingsplan kunnen opnemen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de effecten op land-
schap, natuur, verkeer, milieu, recreatie, leefbaarheid 
en bedrijfsvoering van de omringende agrarische 
bedrijven. Ook zijn er richtlijnen voor de benodigde 
oppervlakte van bepaalde verbredingsactiviteiten.

Henk Jan Soede – voorzitter ANV Vechtvallei
‘Onze leden merken dat de meeste gemeenten positief zijn 
over verbrede landbouw, maar dat ze vaak niet goed weten 
hoe ze deze activiteiten kunnen reguleren. Met de leidraad 
bieden we de gemeenten én de boeren een helpende hand.’

Groene Uitweg
Tussen Amsterdam en ‘t Gooi ligt een gebied dat onder-
deel is van het Groene Hart. Ter compensatie van de 
uitbreiding van de A1, A6 en A9 kreeg dit gebied het 
programma de Groene Uitweg. Samen met de regio 
werkt de provincie hier aan 53 projecten voor de ver-
sterking van de natuur, de landbouw, de recreatie, het 
landschap en de cultuurhistorie. Voor zeventien hier-
van, met een geraamd budget van 83 miljoen euro, is 
de provincie de regisserende partij. 

Bij dit programma zijn veel partijen betrokken en ook 
binnen elk project wordt zoveel mogelijk samen gewerkt. 
Partijen staan schouder aan schouder, ofschoon hun 
belangen niet altijd gelijk zijn. Dit lukt mede doordat het 
programma evenwichtig is samen gesteld. 
Dit is een belangrijk programma, omdat er verschillende 
ILG-doelstellingen worden bereikt, zoals agrarische 
structuurversterking en het ontwikkelen van natuur- 
(EHS) en recreatiegebieden (RodS). Grotere projecten op 
de lijst zijn de fietsbrug Muiden, de fietsbrug Nigtevecht, 
de binnendoorvaart verbinding Vecht-Gooimeer en de 
Natuurboulevard. Met elkaar vergroten ze de (recrea tieve) 
bereikbaar heid van het gebied. Met een investerings-
impuls wordt bovendien cultuurhistorisch nog veel 
bereikt: de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. 

Quote van Krijn Jan Provoost – regiodirecteur van 
Natuurmonumenten
‘Natuurmonumenten wil de kwaliteit en leefbaarheid van 
natuurgebieden vergroten. Daarom is het belangrijk om deze 
gebieden uit hun isolement te halen. Door ze te verbinden, 
maak je ze minder kwetsbaar en krijgen dieren en planten een 
betere kans om te overleven. Het mooie aan de samen-
werking in ILG-verband is dat we met de uitruil van gebieden, 
ook de belangen van de landbouw en recreatie dienen.’
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activiteiten, zoals het ontvangen van schoolklassen 
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Opgaven,	resultaten	en	prognose
De doelstelling van de Groene Uitweg is om het bijzondere 
landschap tussen Amsterdam en ‘t Gooi duurzaam open, 
divers en groen te houden en de recreatieve mogelijk-
heden ervan te versterken. Het programma kent zes – in 
de Noordvleugel-brief beschreven – speerpunten die in 
onderlinge samenhang en balans bovenstaande doel-
stelling als centraal thema hebben. De zes speer punten 
zijn: Natuurboulevard, Waterberging Horstermeerpolder, 
Recreatieve vaarverbinding, Fietspaden en -bruggen, Stelling van 
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Water linie en Behoud weide-
landschap. 

Binnen deze speerpunten zijn vijftien FES-projecten 
benoemd. Daar zijn via nieuwe besluitvoering binnen de 
ILG-commissie twee aan toegevoegd:

1 Natuurboulevard IJmeer
2 Waterberging Horstermeer
3 Vaardoorverbinding Vecht-Gooimeer
4 Kanoroutes
5 Stadzigt Naardermeer
6 Fauna-veetunnel Naardermeer
7 Natuurverbinding Naardermeer- Ankeveense plassen
8 Herijking fiets-wandel-ruiterpaden
9 Fietsbrug Nigtevecht
10 Fietsbrug Muiden
11 Voormeertunnel Naardermeer
12   Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie
13 Bedrijfsregeling agrariërs
14 Gebiedscoördinatie en projecten
15 Kavelruil en grondbank
16 Verbindingszone Bovendiep
17 Bezoekerscentrum ‘s-Graveland 
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Ambitie	ILG-commissie	
Al bij aanvang van het ILG benoemen de provincie en de 
gebiedscommissie de Groene Uitweg als een specifiek thema 
voor AGV. In 2007 is het zelfstandig bestuurlijk aan-
gestuurd door een bestuurlijke kerngroep. In dat jaar 
adviseert de gebiedscommissie om de projecten die gereed 
zijn alvast provinciale cofinanciering te geven, omdat de 
FES-middelen (ministerie VROM) dan nog niet beschik-
baar zijn. GS hebben dit advies opgevolgd, zodat er met de 
Uitvoeringsprogramma’s 2008 en 2009 ook Groene Uitweg-pro jec ten 
(voor)gefinancierd kunnen worden.
Begin 2009 is de bestuurlijke integratie van de ILG-gebieds-
commissie en de Commissie-Groene Uitweg een feit. 

3.3  Resultaten in de werkwijze
De gebiedscommissie hanteert een aantal uitgangs-
punten. Hieronder de meest in het oog springende, en 
waar ze toe geleid hebben.
•	 	Optimaal	integreren	van	doelen 

De commissie doelt hiermee ook op andere thema’s 
dan die van het ILG, zoals klimaat of archeologie.  
In de praktijk zijn er echter vaak financiële en proce-
durele schotten. 

•	 		Realistische	uitvoeringsprogramma’s	
De ingediende programma’s moeten echt uitvoer-
baar zijn. Hierin is de commissie goed geslaagd, het 
overgrote deel van de voorgedragen projecten is in 
uitvoering of al afgerond. 

•	 	Borgen	van	het	beheer	na	afronding	van	project 
Dit is een weerbarstige opgave (zie ook thema recrea tie) 
omdat de toekomstige beheerder vaak lastig te 
vinden is en het ILG geen budget voor regulier beheer 
kent, met uitzondering van de SNL-regeling.

•	 	Accenten	per	deelgebied
De commissie heeft een goed oog voor de verschillende 
karakteristieken van de deelgebieden. Dit betekent 
maatwerk per deelregio: Amstelland, ‘t Gooi en de 
Vechtstreek.

•	 	Niet	alles	via	subsidiespoor	uitvoeren
De commissie vindt (USP) dat de ILG-systematiek, die 
bedoeld is voor het indienen van enkeljarige aan-
vragen, zich niet goed leent voor meerjarige integrale 
projecten. Al snel is de commissie daarom met een 
tweedeling gekomen tussen de kleinere enkelvoudige 
projecten (subsidiespoor) en de grote integrale pro-
jecten waarbinnen het om meerdere ILG-doelen gaat: 
vaak EHS en RodS. Na de in 2010 door de provincie 
uitgevoerde ILG-evaluatie lijkt de ILG-werkwijze ook 
voor de gewenste planvorming en uitvoering van 
meerjarige integrale projecten te zijn. Testcase zijn 
onder andere de vier Meerjaren uitvoerings program ma’s 
Amstelscheg, Noordelijke Vechtstreek, Oostelijke Vecht plassen 
en ‘t Gooi/De Kampen – die eind 2010 door de commissie 
bij GS worden ingediend.

•	 	Grondverwerving
Voor het uitvoeren van ILG-taakstellingen, zoals 
EHS, RodS en waterberging, moet meestal veel 

agrarische grond aangekocht worden. De commissie 
heeft hiervoor vier opties beschreven – van licht naar 
zwaar – onderbouwd met overwegingen. Om de EHS 
en RodS te versnellen, adviseert ze in februari 2008 
om in de Amstel- en Diemerscheg – waar mogelijk en 
nodig – grond aan te kopen en daar zeer terughoudend 
te zijn met het verkopen van BBL-gronden. Aan deze 
actie heeft de provincie zeer beperkt gevolg gegeven. 
Op advies van de commissie is in de Noordelijke 
Vechtstreek in 2009 begonnen met een grootschalige 
kavelruil voor de EHS en landbouwstructuur verster-
king (zie ook de beschrijvingen per deelgebied).

•	 	Particulier	Natuurbeheer	(PNB)
De commissie is voor stander van het inzetten van 
particulier natuur beheer waar dit mogelijk is. In 
2010 adviseert ze GS om dit te doen bij de Ster van 
Loosdrecht, De Kampen en de Kalslagerpolder.

3.4  Financiën 
In deze paragraaf staat een indicatie van de ILG-bedragen 
die gemoeid zijn met het uitvoeren van de taakstellingen 
(zie paragraaf 3.2). De bedragen zijn gebaseerd op basis 
van beschikbare gegevens bij het ILG-gebiedsbureau en 
inschattingen van projectleiders. Indien bedragen niet 
bekend waren, zijn normbedragen gerekend zoals 
opgenomen in de ILG-bestuursovereenkomst tussen  
rijk en provincie.
Uitsluitend de bedragen uit het ILG en FES zijn genoemd. 
De werkelijke investeringen zijn groter omdat Europese 
bijdragen, rijksbijdragen buiten het ILG en bijdragen 
vanuit de regio niet zijn meegenomen.

Bestedingen	
Om de beschreven resultaten te bereiken, is er in de 
afgelopen vier jaar circa 26 miljoen euro geïnvesteerd 
vanuit het ILG (inclusief FES, Groene Uitweg, peildatum 
1 januari 2011). Het grootste bedrag is besteed in de 
Noordelijke Vechtstreek en aan de thema’s natuur en 
recreatie. 

Prognoses
Gezien de afspraken voor de Groene Uitweg en de ILG-
bestuurs overeenkomst is de taakstelling in Amstel, Gooi 
en Vechtstreek nog groot (zie paragraaf 3.2). Hiervoor is 
ongeveer 150 miljoen euro aan ILG-/FES-budget nodig. 
Een deel van dit budget, en de bijbehorende taak-
stellingen, staat momenteel – vanwege de bezuinigingen 
van het huidige kabinet – ter discussie.

Op grond van de planningen van lopende projecten (met 
name Groene Uitweg) en de vier uitvoeringsprogramma’s 
kan er de komende drie jaren ruim 57 miljoen euro aan 
ILG-budget naar concrete plannen gaan.
Uitgaande van de resttaakstelling EHS, RODS en Groene 
Uitweg	(dus	exclusief	water,	SEV	en	ecoducten)	moet	er	na	
2013 nog zo’n 96 miljoen euro aan ILG-budget geïnvesteerd 
worden. Bij EHS en RODS wordt er uitgegaan van realisa-
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tie door verwerving en inrichting. Gelet op de bezuiniging 
en herbezinning van diverse beleidsopgaven, is het aan-
nemelijk dat er vertraging optreedt in de uitvoering, waar-
door de prognose voor 2011-2013 niet meer binnen de 
genoemde termijn haalbaar is.

Onderstaande schema’s laten zien hoe de budgetten per 
regio en thema verdeeld zijn. Duidelijk is dat het accent 
van het beleid in Amstel, Gooi en Vechtstreek ligt op 
natuur en recreatie. Wel worden met dit natuur- en 
recreatiebudget vaak meerdere doelen gefinancierd.  
De prognoses voor de uitgaven voor natuur en recreatie na 
2013 zijn hoog, omdat er (nog) rekening gehouden is met 
flinke verwervingskosten. Recente beleidswijzigingen 
van het Rijk kunnen resulteren in accentverschuivingen 
naar zelfrealisatie en realisatie via beheer door par-
ticulieren. Hiermee worden aankopen overbodig en zal 
het benodigde budget waarschijnlijk geringer zijn.

Opvallend is dat er de komende drie jaren vooral geïn-
vesteerd wordt in de Noordelijke Vechtstreek (grotendeels 
Groene Uitweg-budget), terwijl er op langere termijn vooral 
in de Oostelijke Vechtplassen wordt geïnvesteerd (een 
Natura 2000-gebied met een grote en lastige EHS-opgave).
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4RESULTATEN pER REGIO

Bij de feestelijke oplevering van een natuurgebied bij Ankeveen 
werd een groene bank geplaatst (foto: Petra Ket)
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De verschillende kenmerken  

en opgaven per regio lopen  

nogal uiteen. In dit hoofdstuk  

staan de resultaten voor elk  

van de vier deelgebieden: 

•	 Amstelland

•	 Noordelijke	Vechtstreek 

•	 Oostelijke	Vechtplassen	 

•	 ‘t	Gooi/De	Kampen



4.1  Amstelland

4.1.1  Natuur

Taakstelling	2006	
In 2006 is de taakstellingen EHS in Amstelland 304 ha, 
in de Holendrechter- en Bullewijkerpolder 40 ha, voor de Groene 
AS in Bovenkerkerpolder en bovenlanden 60 ha, in de 
Middelpolder 10 ha en in de Kalslagerpolder 44 ha. Ook zou er 
160 ha aan EHS komen door het landinrichtings  proces 
Amstelland. In Amstelland is circa 16 km aan ecologische 
verbindingen gepland: de Groene AS (10 km), het zuid-
westelijk deel van de Natuurboog (3 km) en de verbindings-
zone bij Bilderdam (3 km).

Resultaten	2007-2010
In deze jaren komt er 165 ha EHS gereed: 160 ha via de 
Landinrichting Amstelland (Ronde Hoep, Middelpolder) en 5 ha 
via een waterbergingsgebied van het waterschap – langs 
de Nesserlaan in de Bovenkerkerpolder.
Momenteel legt het waterschap 2 km aan ecologische 
verbindingszone aan langs de Holendrecht. De gemeente 
Amstelveen heeft gezorgd voor een stuk ecologische ver-
binding voor de Groene AS (project Noordzijde Beneluxlaan).

Prognose	2011-2013
De komende drie jaar kan er 88 ha EHS worden aangelegd 
in de Holendrechterpolder (34 ha), de Bovenkerkerpolder (24 ha) 
en de Kalslagerpolder (30 ha). In de laatste gebeurt dit vooral 
via particulier natuurbeheer.

AmSTELSCHEG
De Amstelscheg heeft een statig rivierenlandschap met 
buitenhuizen uit de zeventiende eeuw en een 
agrarisch polderlandschap. De scheg waaiert vanuit 
Amsterdam richting het zuiden tot de Stelling van 
Amsterdam, met als ruggengraat de Amstel. 

Het open landelijk gebied in de directe omgeving van 
Amsterdam wordt al vijftig jaar in drie rijksbufferzones 
beschermd. Rijk en provincie hebben afgesproken dat er 

voor deze gebieden ontwikkelstrategieën worden 
opgesteld. Dit gebeurt samen met de betrokken 
gemeenten. Belangrijk doelen zijn de recreatie mogelijk-
heden te versterken en het unieke landschap te behouden. 

De Amstelscheg ligt in het Groene Hart. Het gebieds-
akkoord voor dit gebied wordt medio 2011 bekrachtigd. 
In november 2010 heeft de gebiedscommissie een 
eerste fase Uitvoeringsprogramma 2011-2013 aangeboden 
aan GS, met projecten die passen bij de doelstellingen 
van het programma.

Het Uitvoeringsprogramma heeft een integrale 
benadering, met projectvoorstellen voor natuur (EHS), 
recreatie (verbindingen, RodS) en verbreding van de 
landbouw. Concrete voorbeelden zijn: de Nesserlaan, de 
ecologische verbinding (EHS) als onderdeel van de 
Groene AS, het aanleggen van fiets- en wandelpaden in 
de Bovenkerkerpolder en de aanleg van natuur-
vriendelijke oevers. 

John Levie – wethouder Ruimtelijke Ordening, 
gemeente Amstelveen
‘Het is goed dat we ons samen bestuurlijk inzetten voor het 
behoud van het mooie polderlandschap Amstelscheg. In dit 
verstedelijkte deel van Nederland hebben we ook zulke rust-
gevende gebieden nodig.’

4.1.2  Recreatie

Taakstelling	2006
In 2006 is de taakstelling RodS in Amstelland 286 ha, 
gelegen in de Duivendrechtse polder (15 ha bij Landgoed 
Klarenbeek, de Bovenkerkerpolder (110 ha), de Noorder-
legmeerpolder (65 ha) en de Thamerpolder (96 ha). De opgaven 
waren voor een groot deel te combineren met water-
berging (57 ha).

Resultaten	2007-2010
In de periode 2007–2010 zijn de plannen voorbereid en 
kwamen er afspraken over financiering beheer en 
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Amstelscheg, een pontje verbindt de oevers  
van de Amstel



inrichting, en uitwerking. In 2010 begon de grond-
verwerving in de Bovenkerkerpolder, maar die werd 
hetzelfde jaar op verzoek van de provincie weer stilgelegd, 
voordat er resultaten waren. Voor de RodS-opgave in de 
Duivendrechtse polder hebben de gemeente Amsterdam en de 
provincie het plan Zorglandgoed Klarenbeek opgesteld, 
waarbij recreatie en zorgfuncties gecombi neerd zijn. De 
gronden voor dit project zijn reeds eigen dom van BBL en 
de gemeente Amsterdam. 
Vanuit het project Landinrichting Amstelland is in de Boven-
kerkerpolder een fietspad aangelegd (3 km).

Prognose	2011-2013
De komende drie jaar kan er 120 ha RodS komen in 
Amstelscheg. Circa 22 ha via fiets-, wandel- en ruiter-
paden, 25 ha door Zorglandgoed Klarenbeek en in de Boven-
kerkerpolder 73 ha. Uitgesplitst: 15 ha in Nesserlaan, 30 ha 
gecombineerd met natuurcompensatie en 28 ha gecombi-
neerd met waterberging. 

4.1.3  Landbouw en landschap

Taakstelling	2006
Voor de gehele provincie geldt in 2007 de taakstelling van 
9.369 ha aan kavelruilen. Deze is niet verder uitgesplitst, 
waardoor de Amstelscheg geen taakstelling landbouw 
kan krijgen. Met de wettelijke landinrichting Amstelland 
is de grootschalige ruilverkaveling in de periode 1994-2008 
uitgevoerd. Hiermee moet de landbouwkundige ver-
kaveling weer redelijk op orde zijn. 

Naast kavelruilen is verbreding van de landbouw een 
belangrijk doel voor sociaaleconomische vitalisering.

Resultaten	2007-2010
Behalve de landinrichting Amstelland zijn er geen andere 
kavelruilen in de Amstelscheg.
Vanaf 2007 is er een Gebiedscoördinator Verbrede Land bouw die 
agrariërs adviseert. Twee projecten kregen een ILG-budget: 
Logeren langs de Amstel en Ontwikkeling vakantie appartementen 
op de boerderij – die inmiddels zijn uitgevoerd.

In 2009 is in Amstelland de Regeling Bewerkbaarheid en 
Bereikbaarheid opengesteld, een subsidieregeling voor 
kleine verbeteringen, zoals kavelpaden en dammen ten 
behoeve van de landbouw. Ongeveer tien agrariërs 
maakten gebruik van deze regeling.

Prognose	2011-2013
De komende drie jaar moet er 375 ha aan landbouw-
verbetering plaatsvinden, in de vorm van kavelruilen en 
verbeteringswerken als kavelpaden en dammen.

4.1.4  Overige doelen en projecten
Overige toegekende subsidie is er voor de Restauratie van de 
machinistenwoning, de Herinrichting van het erf van het gemaal 
Rondehoep en het Hydrologisch isoleren van het natuurgebied 
Middelpolder.

4.2  Noordelijke Vechtstreek

4.2.1  Natuur

Taakstelling	2006
In 2006 is de resttaakstelling EHS in de Noordelijke 
Vechtstreek 465 ha, gelegen rond het Naardermeer (329 ha) en 
in de Zuidpolder/Keverdijkse polder (78 ha). Deze natuur is 
voor de hydrologische buffer rond het Naardermeer en 
moet het Naardermeer en IJmeer (Waterlandtak) en de 
Ankeveense plassen met elkaar verbinden. Na de her-
ijking EHS is er aanvullend 58 ha natuur als taakstelling 
begrensd in de BOBM-polder (verbinding naar het Gooi-
meer) en langs de IJmeerkust (Bovendiep, Baaij Ballast, 
Voorland Hollandse brug).

Er moeten ecologische verbindingszones komen langs  
de Vecht bij de Horn- en Kuierpolder (11km) en de Natuurboog 
(14 km).

Resultaten	2007-2010
In deze periode heeft DLG in opdracht van de provincie  
via de Derde module Vechtstreek aan 283 ha EHS rond het 
Naarder  meer (Stadzigt, KOP-polder, Naardermeer-Oost). 
EHS is hier gecombineerd met recreatieve mogelijkheden 
(nieuwe wandel- en vaargelegenheid bij Stadzigt). 
Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat die in 2017 met het 
verleggen van de A1 de natuurverbinding vanuit het 
Naardermeer naar het IJmeer (Waterlandtak) aanlegt. Als 
natuurcompensatie zal RWS financieel bijdragen aan de 
ecologische verbinding vanuit knooppunt Muiderberg 
naar het IJmeer. De afspraken met RWS staan in het 
Tracébesluit Schiphol-Almere.
Met het budget Groene Uitweg zijn er twee ecotunnels 
inclusief wandelpaden langs het Naardermeer in voor-
bereiding en wordt er gewerkt aan een ecoduct onder de 
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REGELING BEREIKBAARHEID EN BEwERKBAARHEID
Met het aanbieden in september 2008 van het ILG-Uitvoeringsprogramma 2009 heeft de commissie GS 
verzocht om de bestaande regeling voor de Groene Uitweg uit te breiden voor Amstelland en een klein deel bij 
Loosdrecht. Deze regeling is voor kleine bedrijfsverbeteringen, zoals het aanleggen van dammen en kavel-
paden. Dit verzoek leidde ertoe dat er voor het overige gebied binnen AGV een gelijksoortige subsidieregeling 
kwam, ten laste van het Groene Hart-budget. Voor 2009 en 2010 is er een subsidieplafond van 100.000 euro 
per jaar. Beide zijn grotendeels benut. 



N236 tussen het Naardermeer en de Ankeveense plassen. 
De uitvoering is in 2011.

Prognose	2011-2013
Van 2011 tot 2013 is in de Noordelijke Vechtstreek circa 
84 ha EHS uitvoerbaar. Het gaat om natuur langs het 
IJmeer (Bovendiep, Baaij van Ballast), de natuur bij de 
Hollandse brug (voorland en verbinding onder de brug 
richting Naarderbos/BOBM polder) en de natuur ten zuiden 
van het Naardermeer, die aansluit op de ecologische 
verbinding Naardermeer–Ankeveense plassen. Mogelijk 
kan er ook in de BOBM-polder EHS komen, gecombineerd 
met agrarische structuurverbetering. Met de betrokkenen 
moeten hierover nog plannen worden gemaakt.

STADzIGT
Het Naardermeer is het oudste beschermde natuur-
gebied van Nederland. Jaarlijks komen er rond de 
30.000 wandelaars, zo’n 8.000 bezoekers voor een 
vaarexcursie en veel fietsers. Voor al deze bezoekers 
moet de natuur toegankelijk zijn en bijdragen aan de 
beleving ervan. Tegelijkertijd moet de natuur behouden 
blijven en versterkt worden.

Met Boerderij Stadzigt is er een beter bereikbaar 
vertrekpunt gekomen voor excursies. Met onder 
andere Groene Uitweg-bijdragen heeft Natuur-
monumenten Stadzigt ingericht en nieuwe natuur 
aangelegd. Voor de natuur in het westelijk deel van het 
Naardermeer is meer rust gecreëerd. 

Tot voor kort werd er op de gronden bij Stadzigt 
intensief geboerd. Er groeiden weinig plantensoorten 
en er kwamen nauwelijks nog weidevogels. Het een-
tonige weiland is omgevormd tot bloemrijke gras-
landen, waar galloway runderen grazen. Er is een 
kanaal aangelegd, waardoor de vaartochten naar het 
Naardermeer nu vanaf Stadzigt kunnen vertrekken. 
Het nieuwe natuurgebied is ontsloten door wandel-
paden en aan de rand van het meer is een rustieke 
uitkijkheuvel aangelegd. 

Het botenhuis kreeg een oplaadvoorziening voor 
fluisterboten. Het woonhuis is kreeg aardwarmte en is 
verbouwd tot kantoor voor de boswachters. Tachtig 
vrijwilligers gebruiken de ruimte in de voormalige 
hooiberg op het erf. Een innovatief systeem voor het 
gebruik van aardwarmte zorgt voor de verwarming 
van de gebouwen. 

De natuur bij het Naardermeer bestaat uit grote 
waterplassen, moerasbos, gras- en rietland. Door deze 
grote variatie is het een uniek gebied waar bijzondere 
planten en dieren voorkomen, zoals de water spits-
muis, ringslang, grote karekiet, het baard mannetje,  
de purperreiger en verschillende soorten orchideeën. 
Het Naardermeer is een belangrijke schakel in de 
Ecologische Hoofdstructuur. 

Vanuit het ILG is aan dit project bijgedragen. De ont-
wikkeling van boerderij Stadzigt is onderdeel van het 
programma de Groene Uitweg. 

Gradus Lemmen – beheerder Natuurmonumenten
‘Met Stadzigt krijgen de mensen een mooie kans om nog meer 
te genieten van een van de oudste natuurgebieden van 
Nederland. Midden in de Randstad ligt een prachtige stille, 
groene oase. Dat is voor bezoekers vaak zo’n overweldigende 
ervaring dat er vanzelf veel natuurliefhebbers bij komen.’

4.2.2  Recreatie

Taakstelling	2006
In 2006 bestaat de taakstelling recreatie van 288 ha RodS 
uit de Bloemendalerpolder (210 ha), de Aetsveldse polder (15 ha) 
en de Gemeenschapspolder (63 ha). Over de taak stelling 
Aetsveldse polder was in de Landinrichting Vecht streek al 
afgesproken dat die elders zou worden uitgevoerd. In 2008 
heeft GS laten weten dat die naar de Duiven drechtse polder 
wordt verplaatst (Zorglandgoed Klarenbeek).

In het Fiets- en wandelpadenplan Gooi en Vechtstreek is in 2007 
een taakstelling opgenomen van circa 17 km aan fiets-
paden en 15 km aan wandelpaden.

Resultaten	2007-2010
In de periode 2007-2010 heeft DLG in opdracht van de 
gemeente Amsterdam 60 ha nieuw recreatiegebied aan-
gelegd: een toevoeging aan het Diemerbos in de Gemeen-
schapspolder. De RodS-opgave in de Bloemendaler polder wordt 
geïntegreerd met de woningbouwopgave in deze polder. 
Dit project is nog in de planvoorbereiding.

Ook wordt er gewerkt aan recreatieve verbindingen vanuit 
de stad. In opdracht van de provincie wordt 5,6 km fiets-
pad aangelegd langs de Diemerzeedijk en Baaij van 
Ballast tot aan Muiden. Bij de Boerderij Stadzigt is een 
ruimte van Natuurmonumenten omgevormd tot een 
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bezoekersruimte, als startpunt voor wandel en vaar-
tochten in het Naardermeergebied (zie kadertekst).
Om de attractiviteit en toegankelijkheid van de 
Noordelijke Vechtstreek te vergroten, komen er deze jaren 
met behulp van budget Groene Uitweg twee fietsbruggen 
en het Fiets- en wandelpadenplan Gooi en Vechtstreek. Rijks water-
staat legt bij Muiden een fietsbrug over het Amsterdam-
Rijnkanaal aan die in 2010 wordt geopend. Bij Nigtevecht 
bereidt de provincie de aanleg van een fietsbrug over 
ditzelfde kanaal aan. In 2009 vangt het project Natuur-
boulevard aan, wat onder andere resulteert in een fiets-
pad langs de IJmeerkust bij Muiden. 

Voor de vaarrecreatie zijn er kanoroutes en voorzieningen 
aangelegd in de Vechtstreek. Een Binnendoorvaart verbinding 
tussen Muiden en ‘t Gooimeer wordt op haal baarheid onder-
zocht.

Prognose	2011-2013
Voor de periode 2011-2013 staat er 65 ha RodS gepland, een 
klein deel (3 ha) vanuit de in gang gezette uitbreiding van 
het Diemerbos in de Gemeenschapspolder (aanleg Gaasper-
molenpad). De meeste RodS moet komen van recreatieve 
verbindingen in de Diemerscheg en bij de Hollandse 
Brug, alsook van verdere uitbreiding van het Diemerbos 
– onder andere het recreatief transferium.
Er is nog geen duidelijkheid over de 210 ha RodS in de 
Bloemendalerpolder. 
Vanuit de Natuurboulevard komen er in 2011 en 2012 
verschillende recreatieve maatregelen: Herinrichting 
groengebied bij Hollandse brug, Vergroten toegankelijk heid echobos, 
Uitkijkposten langs het IJmeer, en een Fietspad bij Muiderberg.

4.2.3  Landbouw en landschap

Taakstelling	2006
In 2006 is de verkavelingssituatie in de Noordelijke Vecht streek 
slecht (50 procent betreft grond die aansluit op de kavel van 
de woning). Er is geen taakstelling voor dit gebied. Wel 

wordt geschat dat er in het hele landbouw gebied van 2.500 ha 
een verbeterde landbouwstructuur nodig is. 

Resultaten	2007-2010
Er is in deze periode één kavelruil van 50 ha. Verder 
begint in 2007 de Planmatige kavelruil Noordelijke Vechtstreek, 
een Groene Uitweg-project, waarbij via kavelruilen en 
boerderijverplaatsingen zowel de agrarische structuur 
verbeterd wordt, als de laatste stukken EHS worden 
verworven. Hierbij komt grond beschikbaar voor het 
verleggen van de A1 met een bijbehorende natuur-
compensatie. 

Vanuit de Groene Uitweg is er een subsidieregeling 
Verbreding en verbetering bereikbaarheid en bewerk baarheid, 
waarvan 39 agrarische bedrijven gebruik maken.

Prognose	2011-2013
Tussen 2011-2013 kan in de Kavelruil Noordelijke Vecht streek 
voor circa 600 ha aan agrarische structuur ver betering 
plaatsvinden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het 
Groene Uitweg-budget, de Grondbank en de boerderij-
verplaatsingsregeling.

4.2.4  Verdrogingsbestrijding (TOp)

Taakstelling	2006
Het Naardermeer is een TOP-gebied met een taakstelling 
verdrogingsbestrijding in een gebied van 1.152 ha. 

Resultaten	2007-2010
Met het afronden van de EHS rond het Naardermeer, het 
uitvoeren van het Waterinrichtingsplan Noordelijke Vechtplassen 
en de Waterinrichtingsmaatregelen Naardermeer is er in de 
periode 2007-2010 circa 283 ha aan verdrogingsbestrijding 
gekomen, door middel van de maatregelen voor de EHS.

Prognose	2011-2013
De verdrogingsbestrijding van het Naardermeer kan 
worden afgerond door de hydrologische buffer rond het 
Naardermeer in te richten. Dit is afhankelijk van grond-
verwerving van de laatste stukken landbouwgrond in de 
als natuur begrensde zone rond het Naardermeer. Deze 
verwerving gebeurt in de Kavelruil Noordelijke Vecht streek. 
Vermoedelijk vindt de volledige grondverwerving en 
inrichting plaats na 2013.

4.2.5  Overige doelen en projecten
Verder is er subsidie toegekend aan de projecten: Picknicken 
in de hooiberg, Duurzame agrarische sector, Boerderijeducatie Gooi 
en Vechtstreek, KRW Naardermeer deel 1. Deze projecten zijn in 
uitvoering.
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Muiden en Muiderberg; onderdeel van de Natuur-
boulevard (foto: DLG)



4.3  Oostelijke Vechtplassen

4.3.1 Natuur

Taakstelling	2006
De EHS-taakstelling is in 2006 in de Oostelijke Vecht plassen 
1562 hectare: nieuwe natuur in de Horstermeerpolder, 
de Ster van Loosdrecht en in het gebied van de Ankeveense en 
Loosdrechtse plassen. Ongeveer 680 ha is dan al in eigen-
dom van Natuur monumenten of DLG. Het overgrote deel 
van de EHS in de Oostelijke Vecht plassen is begrensd als 
Natura 2000-gebied. Hiervoor wordt momenteel een beheer-
plan opgesteld. 

BEHEERpLAN OOSTELIJKE 
VECHTpLASSEN EN NAARDERmEER

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuur-
gebieden in de Europese Unie. Door dit netwerk 
kunnen dieren en planten kunnen zich makkelijker 
verspreiden en handhaven, wat het behoud en herstel 
van biodiversiteit ten goede komt. De natuur beleven, 
gebruiken en beschermen, daar draait het om in 
Natura 2000. Hiervoor zijn beheerplannen nodig die 
een balans bieden tussen de enerzijds de natuur, 
anderzijds het gebruik van het gebied voor wonen, 
werken en recreëren. 

In het beheerplan voor de Oostelijke Vechtplassen en 
het Naardermeer is de opgave om de negatieve trend 
voor de natuur hier tot staan te brengen met een 
haalbaar en betaalbaar pakket van maatregelen. Het 
plan moet ruimte geven aan het gebruik van die 
natuur en toekomstige ontwikkelingen. 

Het opstellen van dit beheerplan was een complex 
proces. Het gebied strekt zich uit over twee verschil-
lende provincies met elk hun eigen beleid. De visie voor 
het gebied en het samenhangende maatregelenpakket 
is met alle betrokken partijen opgesteld. 

In 2010 zijn er bijeenkomsten gehouden om het 
beheerplan te kunnen opstellen. Het plan moet ook de 
bureaucratie bij vergunningverlening verminderen. 
Om die reden zijn er ook bijeenkomsten om afspraken 
te maken met vergunningverleners, handhavers en 
juristen. De ILG-gebiedscommissie van Amstel, Gooi 
en Vechtstreek heeft als klankbordgroep een belang-
rijke rol in het creëren van draagvlak voor de visie en 
maatregelen. 

Frans Evers – voorzitter ILG-gebiedscommissie AGV
‘Gebiedsgericht werken betekent dat je geen stake holders 
buiten de deur houdt en serieus luistert naar, en rekening 
houdt met de belangen van álle betrokken partijen. Samen 
koers bepalen, doelen en middelen identificeren en de zaak 
operationeel maken en houden. Natuurlijk zo dat de provincie 
zich daar goed bij voelt en haar verantwoordelijkheid kan 
dragen. Als je het zo doet, kan een beheerplan alleen maar 
winst opleveren: kennis, begrip, zekerheid en vertrouwen. 
Het is te hopen dat de overheden die intensief aan het proces 
hebben deelgenomen dit in de toekomst zullen waarmaken.’

Resultaten	2007-2010
In de periode 2007-2010 is 82 ha EHS aangelegd in de 
gebieden Hollands Ankeveen Oost, Stichts Ankeveen Oost 
en Kortenhoef Oost. Dit gebeurt in het kader van de Derde 
Landinrichtingsmodule Vechtstreek. (Zie ook de kaart achterin deze 
brochure).

Prognose	2011-2013
Voor de periode 2011-2013 staat circa 450 ha nieuwe natuur 
gepland in de Oostelijke Vechtplassen – vooral in Vuntus, 
Weersloot en de Ster van Loosdrecht, grotendeels op gronden 
die al in eigendom zijn van Natuurmonumenten. Een 
ander deel zal via particulier of agrarisch natuur beheer 
gebeuren.

DE STER VAN LOOSDRECHT
De Ster van Loosdrecht met aangrenzende gebieden is 
een uniek herkenbaar traditioneel landschapsicoon op 
de grens van een stuwwal en veenweiden. Het gebied 
heeft een waardevol kwelwatersysteem en ligt binnen 
het Nationaal Landschap het Groene Hart. Het tracé 
van de robuuste verbindingszone Groene Ruggengraat 
loopt door dit gebied heen.

De Ster van Loosdrecht is onderdeel van het Natura 
2000-gebied Oostelijke Vechtplassen en is groten deels 
begrensd als onderdeel van de EHS. Ook geldt voor dit 
gebied een opgave voor de verdrogings bestrijding in 
het totale Vechtplassengebied. 

Gebiedsprogramma
De provincie Noord-Holland werkt nauw samen met 
grondeigenaren, inwoners en ondernemers binnen het 
gebied. Via gerichte omgevingscommunicatie en het 

28 | 

Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (foto: Jos 
Harmsen PNH)



aanbieden van participatiemethodes wordt gezamen-
lijk een ontwikkelplan gecreëerd. Ook is er afstemming 
met de andere overheden als de gemeente en het 
waterschap.

Schetsschuit
In oktober 2009 heeft de provincie Noord-Holland, 
samen met de ILG-gebiedscommissie een schetsschuit 
gehouden. Die bracht deskundigen en mensen uit de 
streek samen om de gebiedsopgave te verscherpen en 
wensen in beeld te brengen. Zo zijn al schetsend 
ontwikkelingsrichtingen uitgezet, op basis waarvan 
bestuurders en betrokkenen in het gebied duidelijke 
keuzes kunnen maken.

particulier natuurbeheer
De uitvoering gebeurt niet op de gebruikelijke manier. 
De doelen moeten gehaald worden door directe 
samenwerking met grondeigenaren. Er worden dus 
geen gronden aangekocht, ingericht en doorgeleverd 
aan natuurorganisaties. Een gezamenlijke aanpak 
voor natuurbeheer staat centraal. Gekeken wordt 
naar de recreatieve ontwikkeling en versterking van de 
lokale economie, vooral met het oog op langdurig 
beheer van dit landschap.

Rol commissie
De ILG-doelstellingen voor dit gebied zijn onder andere 
250 hectare EHS, recreatiedoelstellingen, zoals de 
aanleg van wandelpaden en vaarroutes, verdrogings-
bestrijding en het versterken van de sociaal-

economische vitaliteit van dit gebied. De ILG-gebieds-
commissie speelt bij dit project een initiërende rol. 

Gert Zagt – wethouder gemeente Wijdemeren, lid 
van de ILG-gebiedscommissie namens gemeenten
‘Tijdens de schetsschuit was iedereen het er al over eens dat 
het een hele kunst zal zijn het Ster-gebied te houden zoals het 
is. Dat eigenaren en gebruikers van de gronden actief mee-
doen in het proces is prachtig. Dit past uitstekend in het 
nieuwe kabinetsbeleid waarin veel meer wordt ingezet op 
particulier en agrarisch natuurbeheer.’

4.3.2  Recreatie

Taakstelling	2006
Er is in 2006 geen taakstelling recreatie in termen van 
RodS. Wel is er vanuit het Fiets- en wandelpadenplan Gooi en 
Vechtstreek (Groene Uitweg) de opgave om 2 km aan fiets-
paden en 16 km aan wandelpaden aan te leggen. 

Resultaten	2007-2010
Tussen 2006-2010 zijn in het kader van de Tweede Land-
inrichtingsmodule Vechtstreek een fietspad en fietsbrug aan-
gelegd in ’s Graveland bij Zuidereinde (0,5 km fiets pad). 
Twee wandelpaden (Ankeveen en Kortenhoef) zijn in 
voorbereiding.

Prognose	2011-2013
In 2011-2013 is er 4,4 km aan wandelpaden uit te voeren, 
bij de Ster van Loosdrecht en Ankeveen, Kortenhoef.
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4.3.3  Verdrogingsbestrijding (TOp)

Taakstelling	2006
Het Oostelijke Vechtplassengebied is in 2006 aangewezen 
als TOP-gebied met een taakstelling verdrogings bestrijding 
van 4.839 ha. 

Resultaten	2007-2010
Met de EHS in de Kortenhoefse en Ankeveense plassen en 
de verdere uitvoering van het Watergebiedsplan Oostelijke 
Vechtplassen is er in de periode 2007-2010 circa 82 ha aan 
verdrogingsbestrijding gereed.

Prognose	2011-2013
De verdrogingsbestrijding van de Oostelijke Vechtplassen 
kan de komende drie jaar voor een groot deel – circa 3.000 
ha – worden aangepakt of aangevangen. Dit gebeurt met 
maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water – voornamelijk 
in de Kortenhoefse plassen en Ster en Zodden – en de EHS. 
De rest van de verdrogingsdoelstelling kan pas na 2013 
worden uitgevoerd, omdat hiervoor nog grondverwerving 
nodig is. 

4.3.4  Overige doelen en projecten
Naast genoemde projecten, is er in de Oostelijke Vecht-
plassen subsidie voor de projecten: Herstelplan ’s Grave landse 
Buitenplaatsen, Leuk ontdekkend en leerzaam, Bezoekerscentrum 
en Recreatienetwerk Gooi en Vecht streek, Natuurbelevingscentrum 
Rading, Flexibel peilbeheer Loosdrecht, Peilfluctuatie Loenderveen, 
Weren gebiedsvreemd water.

4.4  ‘t Gooi/De Kampen 

4.4.1  Natuur

Taakstelling	2006
In 2006 is in ‘t Gooi/De Kampen 344 ha aan EHS 
begrensd: 244 ha in ‘t Gooi en 100 ha in De Kampen. 
Daarnaast zijn er zes ecologische verbindingszones 
gepland, te weten Poort Eemland, Heideverbinding Crailo, Poort 
Naarder meer, Heide brug Westerheide, De Groene Schakel en 
Verbinding Hoorneboeg. Het gaat om korte, kostbare 
ecologische passages om infrastructuur te kruisen en 

daarmee de verschillende natuurgebieden in ‘t Gooi te 
verbinden voor mens en dier. 

Resultaten	2007-2010
Er is in de periode 2007-2010 geen nieuwe EHS bij 
gekomen en er kwamen ook geen nieuwe ecologische 
verbindingen. Wel zijn er zes grote ecologische 
verbindingen voorbereid en zijn er gronden voor de EHS 
verworven. Bij de Hoorneboeg is het westelijk deel, de 
toeloop al wel gereed.

Prognose	2011-2013
Er staat voor 2011-2013 circa 150 ha EHS gepland, waarvan 
de helft in De Kampen en de helft in ‘t Gooi (Oud Naarden 
30 ha, Loosdrechte Engen 24 ha, Poort Naardermeer 12 ha, 
Oostermeent 10 ha).

Van de ecologische verbindingen wordt de Hoorneboeg 
uitgevoerd, te weten de aanleg van de Natuur verbinding 
Zwaluwenberg. Dit zijn ecoducten over de A27 en de 
spoorlijn – door RWS en Prorail – en over de N417 – door 
de provincie NH. Ook hoort hierbij het inrichten van de 
toelopen aan de oostkant en tussen de wegen. 
Naar verwachting wordt er in periode 2011-2013 ook een 
deel van de maatregelen voor de Heidebrug Westerheide 
uitgevoerd.

ECOCORRIDOR zwALUwENBERG

Natuurverbinding Zwaluwenberg overbrugt van oost 
naar west rijksweg A27, spoorlijn Utrecht-Hilversum 
en provinciale weg N417.

Faunapassages bij rijks-, spoor- en provinciale 
wegen in ‘t Gooi en op de Heuvelrug
Wegen, spoorwegen en vaarwegen zijn een grote 
barrière voor dieren en planten. De Natuurverbinding 
Zwaluwenberg gaat de Utrechtse Heuvelrug en ‘t Gooi 
ten zuiden van Hilversum weer met elkaar 
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KADERRICHTLIJN wATER (KRw)
Het Rijk heeft het waterrijke gebied van de Oostelijke 
Vechtplassen aangewezen als urgentiegebied voor 
de	KRW-maatregelen.	Voor	verdrogingsbestrijding	
zijn	er	twee	rijksbudgetten:	KRW-synergiebudget	en	
TOP-gelden (via ILG). De maatregelen, zoals peil-
aanpassingen, gemalen en vispassages moeten ook 
bijdragen aan de beoogde Natura 2000-doel stellingen, 
waarin het verbeteren van waterkwaliteit een 
belangrijke pijler is.



verbinden, zodat ze zich op een veilige kunnen 
verplaatsen en genetisch materiaal kunnen 
uitwisselen. Zo blijft de biodiversiteit beter 
behouden en wordt voorkomen dat kleine 
geïsoleerde populaties uitsterven. Dit is belangrijk 
voor de ree, das, boommarter, zand hagedis, 
heideblauwtje en loopkever en andere dieren. Door 
heel Nederland worden er natuur verbindingen – 
eco ducten – gemaakt, als onderdeel van het Meer-
jaren programma Ontsnippering (MJPO). 

De Natuurverbinding Zwaluwenberg heeft drie ecoducten: 
over de Utrechtseweg, de A27 en het spoor. Ook hoort 
er een ecoduct over de provinciale weg N417 bij, waar-
op een fietspad, een wandelpad en een ruiter pad 
worden aangelegd. Ook fietsers en recreanten kunnen 
er zo veilig gebruik van maken. 

Dit project is een unieke samenwerking van de 
gemeente Hilversum, het Goois Natuurreservaat, 
RWS, Prorail en de provincie. RWS en Prorail finan-
cieren het ecoduct over de A27 en het spoor; 
Hilversum, GNR en de provincie betalen het ecoduct 
over de N417. Verder richt GNR het tussengebied en de 
toelopen naar de ecoducten in, met medefinanciering 
vanuit het ILG en de Stichting Steun Goois Natuur-
reservaat. Het ministerie van Defensie staat een deel 
van zijn terrein Landgoed Zwaluwenberg af voor de 
inrichting van de ecologische verbindingszone. 

Tegelijkertijd werkt de provincie aan de herinrichting 
van de provinciale weg N417. 

Eric van der Want – wethouder gemeente Hilversum, 
lid van de ILG-gebiedscommissie namens gemeenten
‘We maken af waar we mee begonnen zijn. Bij een robuuste struc-
tuur gaat het niet alleen om de schakel, maar om de keten.’

4.4.2  Recreatie

Taakstelling	2006
Er is in 2006 geen RodS-taakstelling voor ‘t Gooi en De 
Kampen. Wel is er vanuit het Fiets- en wandelpadenplan 
0,4 km fietspad gepland. 

Resultaten	2007-2010
In de periode 2007-2010 zijn er geen recreatieve verbindingen 
aangelegd, met uitzondering van de aanleg van de fiets- en 
veetunnel onder de N525.

Prognose	2011-2013
Voorziene fietsverbindingen zijn het traject Zuiderheide–
Laarder Wasmeer–Anna’s Hoeve van het fietspadenplan 
Rondje Hilversum.
Geplande wandelverbindingen zijn de route rond het 
Laarder Wasmeer, en die van station Bussum Zuid naar 
het Naardermeer.
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Wat is bestuurlijk de stand van zaken 

nu, na vier jaren ILG? Wat valt er voor 

de komende jaren te verwachten? 

En wat betekenen de Midterm Review 

door het Rijk, de ILG-evaluatie door 

de provincie, het regeerakkoord van 

oktober 2010 en de uitslag van de 

Provinciale Statenverkiezingen van 

2 maart 2011 voor de ontwikkelingen 

in het landelijk gebied?

5.1  Tussentijdse evaluatie door het Rijk
De tussentijdse evaluatie Midterm Review (MTR) inventariseert de 
bereikte rijksdoelen (vooral EHS en RodS) en welk bedrag daar tegen-
over staat. Aan de hand hiervan en op grond van de bezuinigingen 
die de overheid wil doorvoeren (kredietcrisis), bepaalt het Rijk de 
rijksbudgetten voor 2011-2013. Voor ILG wordt dit door het ministerie 
van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) bepaald.

De rapportage van de provincie Noord-Holland (juni 2010) is op 
hoofdlijnen positief: er is veel in gang gezet en bereikt, maar er is 
ook nog veel te doen.

Het Rijk zou bij de begrotingsbehandeling voor Prinsjesdag nader 
besluiten over het ILG en de nieuwe budgetten vaststellen. Door de 
val van het kabinet-Balkenende gebeurt dit niet. 

5.2  Evaluatie ILG door provincie
De provincie Noord-Holland evalueert in 2010 of, en hoe de gekozen 
bestuurlijke ILG-structuur bijdraagt aan het bereiken van de doelen 
uit de ILG-bestuursovereenkomst en aan de provinciale doelen. Ook 
kijkt ze wat er nog kan worden verbeterd, gezien de opgaven tot en 
met 2013.

In augustus 2010 stelt de provincie voor de ILG-structuur aan te 
passen, met name de sturingsvraag op de programmering en uit-
voering in het landelijk gebied, de werkwijze van de ILG-gebieds-
commissies en het voorzitterschap hiervan. 



Eind 2010 is de lijn van de provincie: de provincie stuurt 
en bepaalt welke grote projecten, wanneer worden uit-
gevoerd, met name de grote, integrale meerjarige projecten 
met EHS- en RodS-doelen). De ILG-gebiedscommissie 
heeft een onafhankelijk voorzitter en fungeert als regio-
naal bestuurlijk netwerk en klankbord voor GS. De com-
missie voert niet zelf uit en is niet direct verantwoordelijk 
voor de uitvoering. Ze kan wel processen initiëren en 
aanjagen. 

In	feite	is	dit	de	werkwijze	die	de	ILG-commissie	AGV	
heeft	gevolgd.	

Als gevolg van het regeerakkoord en prioritering van de 
werkzaamheden binnen de provincie, staan het ILG-
evaluatieproces en besluiten hierover stil sinds eind 2010. 
Dit ook door de mogelijke resultaten van de Staten-
verkiezingen op 2 maart 2011 (zie verder hierna).

5.3  Regeerakkoord, impact en gevolgen
Het regeerakkoord van oktober 2010 kan grote gevolgen 
hebben voor de ontwikkelingen in het landelijk gebied, 
vooral voor natuur en recreatie. Per brief van de nieuwe 
staatssecretaris van Landbouw Bleker kondigt een grote 
koerswijziging aan: een korting van 25 procent op de EHS en 
het beëindigen van een aantal investeringen, vooral in de 
Robuuste Verbindingszones (RVZ’s) en Recreatie om de Stad (RodS). 
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft hierop gereageerd 
dat het Rijk de bestaande afspraken niet een zijdig terzijde 
kan schuiven en dat het hierover graag in gesprek wil.

De provincie maakt in november een inventarisatie van 
de consequenties voor het ILG en zet de subsidies stop voor 
de rest van 2010, uitgezonderd voor SNL, TWINH, SEV/
POP en de FES-gelden Groene Uitweg. Medio december 
stelt ze alle subsidieplafonds voor het landelijk gebied 
voor 2011 op nul. Wel blijft ze hierover in gesprek met het 
Rijk en de betrokken regiopartijen, zoals de ILG-commis-
sies en organisaties voor natuurbeheer.
Op 15 februari 2011 stellen GS een beperkte ILG-projecten-
lijst 2011 vast. Dit zijn vooral projecten die met provinciaal 
geld gefinancierd worden en enkele RodS- en EHS-projec-
ten die zich volgens de provincie al in een onomkeerbaar 
uitvoeringsproces bevinden.

5.4  Advies aan GS over voortgang
Op 2 december 2010 besluit de commissie om GS te advi seren 
over het omgaan met de gevolgen van de aangekondigde 

bezuinigingen. Uiteraard wil ze dit in nauw overleg met 
de betrokken regiopartijen doen en ze belegt hiervoor 
medio december een eerste bijeenkomst. Eind 2010 ligt 
het advies bij GS. De kern is:

De commissie meent dat voor de provincie niet alleen 
financiële risico’s en budgettaire afwegingen leidend 
moeten zijn, maar dat er ook andere criteria meegewogen 
moeten worden. De geloofwaardigheid van het openbaar 
bestuur in het algemeen en die van de provincie in het 
bijzonder, moeten minstens even zwaar wegen als het 
vermijden van financieel risico. De commissie benoemt 
daarom criteria die moeten meebepalen welke pro-
gramma’s en projecten in AGV in ieder geval moeten 
doorgaan:
•	 	projecten	die	al	ver	op	weg	zijn,	en	waar	gebieds-

afspraken zijn gemaakt volgens de lijn van de 
afspraken	doorgaan;

•	 	projecten	met	een	gebiedsgerichte	en	integrale	
aanpak,	die	veel	draagvlak	in	de	regio	hebben;

•	 	projecten	met	cofinanciering	vanuit	de	regio;	
•	 	uitgaven	en	afspraken	die	het	beheer	van	nieuwe	

projecten	financieel	borgen;
•	 	projecten	binnen	de	huidige	beschikbare	FES-gelden	

van de Groene Uitweg (eerste deel 50 miljoen euro), 
uiteraard binnen de doelstellingen van de Noord-
vleugel-brief;

•	 	uitgaven	die	de	continuïteit	van	langjarige	processen	
van 2013-2018 borgen, met name natuur en landbouw.

De commissie heeft deze criteria naast de grote 
programma’s en projecten binnen de ILG-regio Amstel, 
Gooi en Vechtstreek gelegd. In deze korte tijdsspanne 
keek ze hierbij vooral naar de reeds bij de provincie 
ingediende vier Meerjarenuitvoeringsprogramma’s voor 
Amstelscheg, Noordelijke Vechtstreek, Oostelijke Vechtplassen en 
‘t Gooi. Om die programma’s snel te kunnen beginnen, is 
er een eerste raming gemaakt van de nog beschikbare 
FES-budgetten van de Groene Uitweg, uiteraard binnen de 
bijbehorende kaders. Op 25 januari 2011 brengt de 
commissie hierover haar definitieve advies aan GS uit, die 
de voorstellen overnemen in de ILG-projectenlijst 2011.

5.5  provinciale verkiezingen  
2 maart 2010
De periode begin 2011 staat voor het provinciaal bestuur 
ook in het teken van de Statenverkiezingen van 2 maart. 
Hoe de samenstelling van de Provinciale Staten en het 
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college van GS wordt, is op dit moment niet te zeggen. 
Ook niet of die een andere visie en koers voor het landelijk 
gebied betekenen. Naar verwachting besluit het college 
voor de zomer van 2011 over het ILG, vooral voor de periode 
2011-2013.

5.6  Resultaten bestuurlijke 
regiobijeenkomsten
Tijdens twee bestuurlijke regiobijeenkomsten op  
31 januari (voor Gooi en Vechtstreek) en 1 februari 2011 
(voor Amstel- en Diemerscheg) is met de bestuurders 
teruggeblikt op de afgelopen ILG-periode en vooruit-
geblikt naar de komende. 

Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht door raads leden, 
wethouders, waterschaps- en LTO-bestuurders. Na korte 
inleidingen is er in een open sfeer gediscussieerd over het 
werk van de commissie en de huidige en toekomstige 
ontwikkelingen.
De aanwezigen waarderen het werk van de ILG-commis-
sie, met als kanttekening dat ze voor veel raads leden tot 
dan toe onbekend was. Ook de democratische legitimiteit 
van de commissie komt aan de orde en haar adviesrol aan 
GS de komende tijd, vooral nu de provincie projecten heeft 
geschrapt. Verder is de regie voor het beheer van het 
landelijk gebied onderwerp van gesprek.

Vragen en adviezen van de aanwezige bestuurders heeft 
de commissie in haar vergadering van 3 maart 2011 
besproken. Waar nodig en mogelijk zet ze acties in 
werking. Medio april zijn de bestuurders geïnformeerd 
over hoe de commissie hier vervolg aan geeft.
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BIJLAGEN

Drukbezochte raadsledenbijeenkomst met levendige 
discussies	(foto:	Belinda	van	der	Kort	PNH)
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maand Inspanning Doel Resultaten

februari Eerste commissievergadering Start ILG-gebiedscommissie Besluit tot strategiebijeenkomst

mei Strategiebijeenkomst Verkenning belangrijkste opgaven 
en zoeken naar samenwerkings-
vormen

Eerste lijnen Uitvoerings strategieplan 
2007-2013:  
commissie ziet rol breder dan  
opdracht GS

september Advies aan GS Uitvoeringsprogramma’s  
2007-2008

Projectenlijst 2007  
Projectenlijst 2008

september Advies aan GS over Toetsingskader natuurprojecten  
‘t Gooi

GS nemen advies over:  
provincie maakt toetsingskader 

september Advies aan GS over Voorbereidingskosten ook te  
financieren vanuit ILG

GS nemen advies over

september Advies aan GS over Ontschotting ILG-budgetten Zeer beperkt vorm aan gegeven

september en december Advies aan GS over Gebiedsprogramma’s Amstelgroen 
en Vechtstreek

GS nemen adviezen over

geheel 2007 Commissie zet strategie uit Meerjarenstrategie en overzicht 
ILG-doelen voor AGV

Uitvoeringsstrategieplan  
2007-2013

maand Inspanning Doel Resultaten

januari Presentatie Uitvoerings-
strategieplan

Discussie betrokken partijen - Reacties en suggesties verwerkt in plan 
- Breed draagvlak voor USP

februari USP naar GS Bepalen strategie en werkwijze  
ILG-commissie

USP en werkwijze, door GS kennis van  
genomen.

april Advies aan GS Subsidiedrempel verlagen naar 
10.000 euro

GS nemen advies over: meer projecten  
vragen subsidie aan

april Projecten startdag in Muiden Partijen krijgen mogelijkheid  
projecten voor SEV aan te melden 

Veel mooie projecten voor verbreding  
van de landbouw voor het ILG Uitvoerings-
programma 2009

medio 2008 Commissie bepaalt communi-
catiestrategie

Bevorderen draagvlak en aanjagen 
projecten in regio

Besluit tot 
•		gebiedsbijeenkomsten 
•		jaarlijkse	projectstartdagen 
•		werkbezoeken	commissie 
•		e-mailnieuwsbrief 
•		informatiepaneel

Adviezen 2007

Adviezen 2008
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maand Inspanning Doel Resultaten

mei Advies aan GS over systematiek 
ILG

Vermindering ‘bestuurlijke drukte’ 
binnen AGV

•			Subcommissies	worden	‘informeel’	 
Ingesteld

•			Advies	wordt	door	GS	meegenomen	in	
evaluatie ILG structuur

juni Advies aan GS (Concept) natuurbeheerplan AGV Adviezen overgenomen

juli Advies over GS Herijking Ecologische Hoofd-
structuur

Adviezen deels overgenomen

juli 
 
 
juli 
 
 
september 
 
 
september 
 
september 
 
 
november 
 
november 
 
 
december

Diverse adviezen aan GS over 
programma’s

A9-A1-A6 (Schiphol-Amsterdam- 
Almere) 
 
Ontwikkelingen in de BOBM-polder 
 
 
ILG-Uitvoerings-programma AGV 
2010  
 
Programma Heel de Heuvelrug 
 
Instellen subcommissie voor Noor-
delijke Vechtstreek  
 
Structuurvisie Noord-Holland 2040  
 
Ontwerp Visie Landelijk Gebied 
Noord-Holland  
 
Vervolgproces Horstermeerpolder

Wordt momenteel in uitwerking  
meegenomen 
 
Aan planvorming wordt momenteel in  
gebied aan gewerkt 
 
Adviezen en prioritering door GS  
overgenomen 
 
Advies deels door GS overgenomen 
 
Nog niet formeel door GS bekrachtigd 
 
 
Geen reactie van GS op gekomen 
 
Geen reactie van GS op gekomen 
 
 
Advies grotendeels door GS overgenomen

december Tweede advies aan GS Herijking EHS Adviezen voor het merendeel  
overgenomen

maand Inspanning Doel Resultaten

april Advies aan GS Ecologische verbindingszones GS nemen adviezen in vervolgtraject mee

februari 
mei 
juli

Advies Herijking EHS Afronding EHS: herbegrenzing (voorlopig) 
definitief

oktober Diverse adviezen aan GS Integrale Meerjarenuitvoeringspro-
gramma’s 2011-2013:  
-   Amstelland,  
    inclusief Diemerscheg,  
-  de Noordelijke Vechtstreek,  
-  Oostelijke Vechtplassen  
-  ‘t Gooi

Provincie neemt Meerjarenprogramma’s 
mee in prioriteren/bepalen budgetten en 
werkwijze 2011 en verder

Advies ILG uitvoeringsprogramma 2011 Adviezen afgewogen in kader huidige  
bezuinigingsdiscussie

medio 2008 Commissie bepaalt communi-
catiestrategie

Evaluatie ILG-structuur Ligt stil ten gevolge van bezuinigings-
discussies

Adviezen 2009

Adviezen 2010
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AGV Amstel, Gooi en Vechtstreek

ANV Agrarische Natuurvereniging

BBL Bureau Beheer Landbouwgronden 

DLG Dienst Landelijk Gebied

EHS Ecologische Hoofdstructuur

EL&I Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EVZ Ecologische Verbindingszone

FES Fonds Economische Structuurverbetering

GS Gedeputeerde Staten

ILG Investeringsbudget Landelijk Gebied

KRW Kaderrichtlijn Water

LTO Land- en Tuinbouworganisatie

POP Programma Ontwikkeling Platteland

RodS Recreatie om de Stad

RVZ Robuuste Verbindingszone

RWS Rijkswaterstaat

SBB Staatsbosbeheer

SEV Sociaal Economische Versterking (platteland)

SNL Subsidieregeling Natuur en Landschap

TWINH Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland

USP Uitvoeringsstrategie Plan
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